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lngiliz kah ·nesinde baf gösteren ihtılafın önüne gecildi rM . Kubi Ay if ali 9 
• uvazene vergı-

8 ir lngiliz Lordu: Tehlike si tamamen kal- r Çok hararetli ve heyecanlı 
' dırılacaktır • 

k. • \ıl • k d Aakara. 21 ceaıo•t> _vergi. '- tezahürat içinde geçtı 
apımızln eşlglne a ar ~~~d~ ~mun~eu~ ~~~~~~~ 

•inin •a•a• .. k•ldml••Q ıareıue Muhtelif nutuklar da verildi 
neıieeleamek CIHreair. Bu buıu .. 

gelmiştir' diyor ~.: .::~~:~~ ... a ......... d .. 

Viyanada 
lngilterenin, general Franko ile anlaştığı söyle

niyor. M. Mussolini, Almanyaya karşı daha 
büyük hareket serbesWi alacaktır. 

Londrı, 21 (Radyo) - Lord 3 - ltalya meseleainde ce· 
Rojycri silahlanma programın· reyan etmekte olan müzakere• 
dan bahisle matbuat mümessil· !erin ıcri terakkilerindea her ilci 
lerine beyanatta bulunmuş ve taraf ta nikbindir. Bu anlaşma 
şunları söylemiştir: neticesinde B. Musıolin~ 

- Tehlike, kapımızın eıiğine Almanya kaıısında daha büyük 
kadar gelmiştir. Bu müaase- hareket serbeatiıi alacaktır. 
betle, silahlanma aleyhinde bu· 4 - ispanyaya gelince:Fran· 
lunan ameleye, derisini kurtar- konun zafer kazanması muba le· 
malc için aon bir fırsat veri· kalcbr. Bu çok yalcın bir zı· 
yoruz. manda olacaktır. Ademi müda· 

Biz ıilahlanıyorsalc, bııkasına bale komitesinin alcim kalın 
tecavüz için değil, bizimle harp gönüllülerin geri çekilmesi iıine 
etmek iıtiyecek herhangi bir teşebbüs edilmiyccek, Franko 
devleti fikrinden vazgeçirmek kat'i zaferden evel bütün ıö-
için buırlanıyoraL.t. nüllüleri kendiıi iade edecek· 

ı.oillln, 2 1 {Afhlyo) Neoil Çemberlagr. tır. Bu buauıta Franko ile in· 
h birinin s lahiyettar meha· 1 - Çek-Al n hududunda giltere ıraaında sıiıli bir n· 

fi&clen 6trenditine ıöre, laıiliıı: bazı tadilat yapılm11ı ve bura· laıma bulundufu da ıöylen· 
kabineıindeki ibtilifm öaüne daki Almanlara muhtariyet ve· mektedir. 
geçilmiıtir. Beynelmilel vaziyet rilmeıi için Çekoslovakya nez· 5 - Meksikada petrol me· 
etrafında lngiltere hükumetinin dinde teşebbüste bulunulması. selesi lngilterede endiıeyi mu· 
aldığı kararlar beı nokta üz~ 2 - Ren hududunun muha· cip olmuıtur. Şirketlerle bir iti• 
rinde toplanmaktadır: f azası. lifa varılmadığı takdirde pet• 

Yağma mı olmuı? 
Vıyana, 21 (Radyo) - Za· 

bata teşkilatı, ıon hadiselerde 
vukubulaa yağmalar hakkında 
tahkikata başlamış ve Naziler
den bazılarının, no aebeptea 
dolayı menkul eşyaya vaz'ıyet 
ettiklerini teabite koyulmuıtur. 

Hiç bir sebebe müstenit ol. 
mıyarak, menkul eşya, nukut 
vesaire ıasbedip te bunları 
iade etmiyenler, ıiddetle ceza• 
landmlacaktır. --

Kabil&g abidesi ö11ünde lıegetler w subag Bag Hagri 
uutkunu oerirken 

lzmir, modern bir tersa
neye kavuşacaktır 

rol sahalarının derhal işletilme· 
ıine başlanacaktır. Çünkü in· 
filtere donanmasının petrol ih· 
tiyacı buradan temin olunmak· 
tadır. , ! kat, otomobil, kamyon Te dijer 

f n11talula da yJ.lınlarca iaHD gel• 
miı 1'e Menemıain inkıllpçı hılkı, 

ıehri boıaltıp meruimio yapıldığı 
meydıaı ç11çntlımiı H ba71ılar• 

ManhH&D bhaiyıtını terd•a 
olayordo. 

Yeni Konak iakelesi yakında açılıyor. Bay. 
raklı oapura da seferlerine haşlıyor 

, 

Bagralclı oapıırıı 
DelUıDk amu• •ldlılqG muhtemeldir. B. Harun •e ırkadatı, 

&ebik ıabeai mtldlr •aniai B. lsmiria müıtakbel liman yerini de 
8uaa ile deaisyollan fıa lııyııia• 111ec•k ,.. Deoiabank lı .. ır ıul.eai •n B. Sana, dlD !ımir Tapma ilı &eıkillbaın ilatiyaçlın Clzerıaıle ele 
İallllhlclıD ıellrimiu gelmiılercllr. meıgul olacakt1r. 
ı>.atalııDk ltmir pbeıi mCldGrO B. Denizbank lımir oabeıt •ddlr• 
Bıı•et Dllge Hı •irlikt• Karpyı• ıa14aün inıa ettirmekte olctuıa Ko
tada tır1111eye gid111 B. Buan Te Dik •ıpor iakelt1it bu hıfta ıonua• 
Son gtç •aktı kıclu orada •eı111l da tam11alaaacat 'fe tcaelllltn ecıu .. 
ol•atlır. IHMHDI• moiera tıçhi• eektir. Londradan ıa&ıa alıııaa fi 

11'1a mClkemmel bir laale getirilaeli terunede boyuuık tamir edilea 
.. •• gibi ihtiyacı oldu&a DOkıa• Bayrakb npuruaun da ıeferJeıı 
1111 .. a ıı&klkat J•pmıtluclır. baılamak aaero l»titb lıaıırlaldarı 

Bıber aliılı•ıaa göre Deaiıbuak ıamımlanmııtır. 
uma• mıa&rıaıo, İzmir 111ıaaedal. Haber aldı1tm11a gare, Dıau. 
ıı.rki7eala oa mlkemmel &er1Ul9t bank lamir ıubeli mldlrlqa, hem 
Itri 4eneeue gılirec.kdr. Hıt&a bkelenln açılıp, ve lae• de Bayrak· 
ltaıada kO~lt •ıpuılar iaııa mıY. h •aparanua ıefeilıre bıılayıp •I· 
aaüı!aı oldqa gibi btlylk YapaıJa. a11ebıtllı bir USren b11ırlımaktacbr. 
1111 ioabıaclı tamiri lrfn de tıli11I lımlrl.a ba iki bayırlı iti birdeD 
ve 111kUit .tcuaı getirilecektir. bqh7aeıt, yaal lııın hkılenla açı. 
MGtelaıınılına, tetklkltrial baıCla hıı, laem ele bayrak,\• nparıuıaa 
ı01a1 oriirerek ıkıım 011rl ıene Jı. ıeftıltre ba1la7111 bir pe tt1&41f 
lııll ,.,,,. u. t.aau.ıa •t•••led •"'u ... ~ 

mış şış k eb bı 

Vali ve belediye 
• • 

Cinr kanlardan gelıalır de pek 
çoktu .. 

re ısı , tırmanmııtı. 
Terıemi:a bir 11ma albacla ft 

mfiaaid bir hın içiDd• meraıiıa 
baıladı. Biraz ileride bir aaker aaf. 
rezeai duruyor ,.. beride de, kacba· 
lar araaında yaılı bir kadıala ı .. ç 
bir hemıire yatlı gö:altrle etrafa it•• 
kıyorlardı. Bunlar K:ubillyın H• 

nesi ilft kız kard•ti idi. Er· 
kek kardeei Nihad da daha ileride 
duruyordu. İzmir maarif mGdlrCl Ye 

kültür aileıi de ayn bir kafile le .. 

kil etmitlt>ıdi. 

lstanbul yolundan 
dönecekler 

Bir baftadanheri Ankarada bu· 
luamakta olan vali B. Fazlı Gt'lleç 
ile belediye reiıi Dr. B. Behçet Uz 
bu akşam Ankaradan İıtanbula ha· 
reket edecek: Te orada birkaç giln 
kaldıktan ıonra İzmire geleceklerdir. 
Aldı~ımıı malumata göre 'fali Ye 
belediye reiai, Ankarada muhtelıf 

itleri aeticelendirmiılerdir. 
Vilayet bGdceıiniıı yakın bir U• 

manda taıdik: Ye iade edilmeıi bek· 
lenmektedir. Fuara irtirak edecekler 
için dnlet denizyollan idarelerince 
yapılacak: tenıilat meıeleai de eıH 

itibarile balledilmiıtir. 

Paur glinft, Kubilay •bideıi di• 
lıiode, bo •bidenin yOkaelditi y•• 
mıtlarıa eıeıinde Te Menemende 
binlerce T6rk çocuğunun, münHH• 
rioin, gHcinin, mnalliminin, aeke
rinin Ye vaıandaeıoın i~tiraki ile 
Kubil&y ihtifali yapıldı. 

l'ılanure, cidden uhf H bey•• 
canlı idi. Bliyfi\: bir tehalükle bu. 
raya koıan kerkeı, zinede, ıek.illen• 
dirilmio bir graoit parçaeı gibi yük· 
1elen abideye bakarak, cumhuriyet 
için, Türk iokılibı için and içti. 
Kubiliy ve arhdıııları gibi, icabın•· 
da H\'e te\e ölmek arzuıu, b6ttıa 

göalerdcn atııli bir ifade lıaliladı 
taııyordu. 

Jıı:mirden iki ıren tamik •dil· 
mitti. Maahadaa ııla bir trea.. Fa• 

TayyareOeromDz 
Yakında Balkanlarda bir tur

naya çıkacaklardır. 

1 ıanbulı 21 (Baıud) - lki ta7yarı filomuıı, yakımda Balkenlarda lıir 
•.ı) a \1kacıktır. Ba taraaY•· Ba. Sıblbı G6kçeniD d• iıtirak edeccli 

• ~eı ... , ... 

Muhtelif beyıtler, kendi teıek· 
külleri namını ihtifale ittirak etmiı 
bolunuyorlardı. Jıciler, mektepliler 
grubu dı ayn idi. 

İr.mir vatiıi uamına vali muavini 
Bay Cavid gelmiıti. Milsuhkem Mevki 
Komutanımız General Raeimle ai~er 
bazı Generaller de hazırdılar. lda. 
ni11 uliei Bay Lütfi Kırdar da, 
refakatindeki MaoiuoıD mubt lif 
müe1eeıelerine mensup heyetlerle - Sonu 5 inci sahi/ ede -

~in-Japon harbi 
Çin orduları, Japonların gerilerine taarruz 

etmeğe başlamıştır 

Şanghay, 20 (A.A.) -Royter 
Ajansı bildiriyor: 

Tiençin • Hankeo cephesinde 
yeni bir muharebe • . ihtilafın 
baılanııcındanberi ecre yen eden 
muharebelerin en büyüğü ola· 
ralc inkişaf etmektedir. iki ta· 
rafın elin de yüz ellişer bin lcişi 
vardır ve bir yandan da takvi· 
ye kıt'aları gelmektir. 

Japonlar Sarı nehir cephsin· 
deki taarruzdan vazgeçerek bu 
cephede taarruza baladıklan 
iç!n Çinliler beklenmedik bir 
hareket karııımda kalmışlarsa 
da şiddetle mukavemet etmek· 
tedirler. Ve ellerinde tank ve 
atır bataryalar vardır. 

Japonların 24 saat içinde an· 
calc: 60 kilometre ilerle dikleri 
bildirilmektedir. Çinlilerin şim· 

1 dilik Japonları muvaffakıyetsiz· 
liğe uğrattıklarını göıtermek· 
tedir. 

Şanghay, 21 (A.A. ) - Ja· 
pon askeri makamlarının hiçbir 
geminin hususi bir müsaade 
almadan Ç n dahilin de Japon
ların işgalı altında bulunan 
mıntakadaki nakliyat yollarmda 

· servis yapmasına müsaade edil· 
miyeceği ni beyan etmeleri Şang· 
hay denız ma hfellerinde büyük 
bir endişe tevlit e~miştir. Ja· 
pon askeri nıakamları bu emre 
muhalif hareket edecek olan 
gemilerin zaptedilerek hamule· 
lerinin müsadere edileceğini 
ilave etmişlerdir. 

Pekin, 21 (A.A.) - Çınli· 
lerın Pukov • Tientain dcmiryo

- Sonu 8 nci sahifede -

her sata. l\ooperanrım1z1u ~· ..... 
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Cumhuriyetin 15 ci yıldönü- Yeme..'!.!'.!ensi 
lstanbulda beş ve An. 

münde; muayyen bazı mah- karz;,~;!~.~ün 
f h ld 

lstanbul, 21 (Hususi) - Ye· 

k A 1 •ç• mu teme ı•r men imamının oğlu prens Sey· um ar ı ın a . ~:li~:~ar.:!:··r~~· g~:'":.~:~ .. ···~------ ricalimizle temaslarda buluna• 
caktır. Yurdun her tarafında muazzam tezahürat yapıla-

caktır. O gün, resmi birçok müesseselerin de Türk-lngiliz 
küşat resmi yapılacaktır. Finans mtizalıereleri 

lstanbul 21 (Huıuıi) - Cumhuriyetin on beşinci yıldönümü, muazzam tezahüratla kutlulına· oe h k ·k t ııymıyan 
caktır. M~mleketin her tarafında yapılacak ıenlikler için, şimdiden talimat verilmiştir. O gün, a 1 a e · 
yurdun her tarahnda birçok mekteplerle resmi müe11eselerin de açılma merasimi yapılacaktır. haberler 
Alakadır makamların verdiği malümata göre, muayyen baza mahkümlar hakkındı umumi af Londra, 20 ( A.A. ) - Bir 

ilanı muhtemeldir. müddettcnberi cereyan etmekte 
•• •• • •• ,. • olan Türk-lngiliz ticaret ve fi· 

Avusturya ve Fransız kabı·nesı· nans müzakereleri faal bir saf· 
haya girmiştir. Başlıca Türkiye-

LJlu sla r sosyetesi den lngiltcreye kafi derecede 

Almanva, Cenevre"• Bugün Eliza sarayında Cumhur ihracat mevcud oımıtması yüzün-
.,, ., den halen sakat işlemekte olaD 

bir muhtıra verdi.. reisinin riyaseti altında toplanacak Türk-lngiliz kliring sistemi tet· 

Cenevre, 21 (Radyo) - Al· Pariı, 21 (Radyo) - Fıanıız kabinesi, yarın sabah Eliıa sa· kik edilmektedir. 
manya hükumeti Uluslar ıoıy~· rayında Cumhurreisi Lebrunun riyasetinde toplanacak ve öğle· Bundan başka Ankaraya beş 
tesi genel sekreterlitine bır den sonra parlamentoya giderek, Frasız ordusunun, harp halinde senelik planın tatbikine imkan 
muhtıra göndermiı ve Avuıtur· imiş ribi ıilahlanması lüzumu etrafında cereyan edecek müzakc- verecek ticaret kredileri yapıl· 

b d Uf •lar b k ması meselesi de tetkı"k edi· yanın, un an sonra u relerde hazır ulunacı tır. 

sosyeteıile alakası olmadığını Harici siyaset hakkında parlamentoda vakubulacak iatizahların liyor. 
ve Almanya ile birleıtij'ini bil· Hariciye Nazırı Pol Bonkurun gösterdiği lüzum üzerine geri bı· Bu müzakerelerde bir istikraz 
dirmiıtir. ralcıldığı söyleniyor. meaelesinin mevzuu bıhs olma· 

A •k b • --------- dığı bildirilmektedir. 
merı anın l• Viyanada tevkif at Ankara, 21 (A.A.) - lngil· 

taraflıg., ı • • . -. .. H terede bulunan bankacılarımızın 
V d k d l ld.r.,, l J yapmakta oldukları temaslar vel 

Mutaarrızlar için bir n.en ı en ı erını o uren er ae gun· bunlara iltihak etmek üzere 

• · '- ·ı d• J Ü ., f l b · •t b l gönderilen Maliye Vekaleti na• U prım teş_Rl e ı_yor ae_n g ne ÇOgQ ıyor, p e 1Sl aş ıyor kit işleri genel direktörünün 
n .. 'grı., ~l {R1ıdyo)-(Nev• Pariı 21 (Radyo) - Avrupa ı•----ı.-------•I hareketi münasebetile lstanbul 

york Taymis) ~azet.esi; Amer~· matbua~mın Viyana muhabir· Tekirdağlı gazetelerinde neşrolunan hava· 
kanan. Avrupa ışlerıne karıı bl• leri Vıyanada birçok kimıele· J disler ve ifade olunan rakam• 
taraf ka~masını iyi görmemekte rin 'tevkif edildiklerini, kendi Bugün ıtanbulda lar hakikate uymamaktadır. 
~~ bu. bıt~r.aflığın, .mutaarrızlar kendilerini öldürenlerin de, gün· lstanbul, 21 (Hususi) - Te- Gene İstanbul gazetelerinde 
ıçın bır pmm ~e~~ıl etmekte den güne çoğalmakta olduğu· kirdağh Hüseyin, yarnı (bugün) vergi tenziline ait çıkan havı· 
olduğunu ve dunya s~lhu~nn nu, Yugoslavyaya kaçan (Ver· Paristen gelecektir. Pehlivanı· disler de bu cümledendir. 
buv•s~r:tıe_ m~hafaza e_dılemıye· nıto) dan başka, Şuşnig kabi· mızın karşılanması için sporcu· Herşeyin olduğu gibi zama-
cegmı ılen surmektedır. nesi azasının mevkuf bulundu· !arımız şimdiden tertibat almış· nında efkarı umumiyeye arzını 
Polonya matbuatı ğunu, Kralcılardan Kolonel lardır~ ıiar edinen hükumetimiz bu 

• • • Volfun, kendi kendilerini öldü· Parıs, 21 (Radyo), [Anadolu neşriyatın tashıhine Anadolu 
Lıtvanyayı tehdıt etlı- renler arasında bulunduğunu ajansı husuıi muhabirinden] - Ajansını memur eylemiştir. 
yor, Litoanya kahine- bildiriyorlar. Meşhur .!ür~ pehlivana Teki': Piskoposlar 

• • • ı.. • d• Son haberlere r,öre; vatan· datlı Huıeyın, haftalardanbera 
sı ıstıfa efmeR ıs~e ı ıeverler lideri Habisburg hı· Londrada kendisini gezdiren General Frankoya 

Kovno, 21 (Radyo)- Lıtvan· nedanrndan Arşidük Antaanın menecerinden ayrılarak Pariıe ricaclc: bulunacaklar 
ya kabinesi, ~ugün, cu~burre~si şatosunda araıtırm lar yapılmış gelmiş ve trenle Köstenceye 
~metonoyu .zıyar~t ~tmıı ve ıı· ve bazı evrak bulunduğundan, hareket etmiştir. Nevyork, 21 (Radyo)- Pro· 
tıfa e~mek ıstemış _ ıse de cum: Arşidük tevkif edilmiştir. Tekirdağlı Hüseyin, lngilte- testanlardan 61 P skopoa, 

.h~rreısi. kabul etmıyerek te.d~vı Arşidük Antuan, Romanya rede muhtelif şehirleri dolaşa· katolik piskoposlara bir muh· 
1 d b I H tıra göndermişler ve açık ıe· 

ıçın svıçre e u unan arıcıye kralı Karolun enictesi olmak rak kendiıine karşı çıkacak peh· 
Nazırının avdetini belclemele· .. . "K 1 . 1 I" b 1 b . birleri bombardıman etmemesi 
. . b"ld' . . munaıebetlle kral aro, Hıt er ıvan u amamış ve u vazıyet General Frankoya müşterek bir 

rını 1 ırmıştır. d" d bb.. b l k d p . l . r 
V 21 (R d ) L.t nez ın e teşe usatta u un· arşısın a arase ge mış ır. ricada bulunulmasını teklif ey· 
arşova, a yo - , • A "d"k"" b t b M . B 

vanya umumi efkarını Polonya muş ve rşı. u un se_r ~s ı· . eneccn · Asım, yeni an· lemişlerdir. 
aleyhine tahrik için Kovnoda rıkılmasını rıcı eylemıştar. gaımanlar aldığını ıöylüyerck D k 
ve Vtvanyanın her yerinde pro . V'.y~na, 20 (A.A.) - Royter Tekirdağlıyı Türki~eye dön- animar a 
Pagandalar ba•lamı•tır. bıldmyor: mekten vazgeçırmek ıstemişse de K l k lı·çesı· 

P 1 "tb "t bund Dün haber verilen intiharlar bunun doğruluğuna kani olmıyın ra Ve ra 
o onyı ma ua ı, an . . . . D • t 

sonra inat etmemesini Litvan· arasında eıkı dahılıy~ ve emnı· ve daha haftalarca ötede be- .rarıs e •• 
ya tavsiye etmekte ve Avustur· yet nazırı Sturmen ıl~ ~eşhur ride gezdirileceğini anlıyan Türk Paris, 21 (Radyo) - Dani· 

k b t . . .. k .. t Fraye Presse gazctcsmın baş- pehl.vanını memleketine dön· marka kral ve kraliçesi, bir 
yanın a ı e ını orne gos er• . . I 

Lt d muharrırı Kurt Donnenfe d ve mek kararından vazgeçireme· aydanberi oturmakta bulunduk· 
meıc: e ır. f ·h · l d F "d l 1 maru tarı şınas ar an rı c ın miştir. lan Kottajordan buraya ge miı· 
Çin nehirlerinde isimleri de vardır. lerdir. 

E b
. l Vıyana, 21 (Radyo) - Avus- Profesör Pitart Kral ve kraliçe, Eliza sarayına 

ene l Vapur ar turyada yapılacak plebisit, önü· Jatanbula vardı oe giderek, Cumhurreisi Lebrunu 
işliyemiyec_ek müzdeki Perşembe günü başlı· ziyaret etmişlerdir. Lebrun, 

Şanghay, 21 (Padyo) _ Çin yacaktır. Hazırlıklar bugünden Ankaraya gitti biraz sonra bu ziyareti iade 
nehirlerınde Japonların, ecnebi başlamıştır." Ankara, 21 (Radyo) - lsviç· etmiştir. 
vapurların seyriseferine mani Almanyanın AvJstury• komi· reli Profesör Patart, bugün bu- Marsilyada 
o1a:akları ve yalnız kendi va• seri sabık başvekil lnkuas, mü· raya gelmiş ve parlak surette 
purlarını işletecekleri hakkın· hım bir beyanat hazırlarnıııır. karşılanmıştır. Profesör, Anka· Bir saatlik grev 
daki haberlerden dolayı ecnebi Dr. Şaht .Linç raya hareket etmiştir. Marsilya, 21 ·(Radyo) - Bu-
vapur ac~ntaları endişeye düş· JIA.ısır kralı radaki am le, bütün sendika-
miıştür. fehrinde lt"~i larla beraber olduklarını isbat 

Toprak bayramı Viyana, 21 (Radyo) - Al- Cüzzam kongresini için, bir saatlik umumi grev 
manya Devlet Bankası genel yapmışlardır. 

Ha~kalıda kutlalandı direktörü Dr. Şaht, dün gece açtı l 
lstanbul, 21 (Hususi) -Top· Linç şehrine muvasalat etmiştir. Kahire, 21 (Radyo) - Kral talyaya 

rak bayramı, Halkala Ziraat Dr. Şaht, oradaki işlerini biti· Faruk, bugün Cüzzam kongre· gelen yaralılar 
o' ulunda köy ü'erin iştirakile ve rince buraya da gelecek ve ıini açmıştır. Kongreye, 65 dev· Napoli, 21 (Radyo) - 1span· 
pek parlak b r surette kutlu· Avusturyanın finanı işlerini tan· let ve üç yüz murahhas iştırak yadan 200 yaralı haiyan askeri 
lun.1ı şhr. zim eylıyecektir. evlemiştir. ,2'elmiştir. 
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Musik. ve Biz 
'lledide ~a,.adagı: 
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Bu suretle, musiki benliğimiz· 

de kapalı kalan şeyleri dışarı 
çıkartmakta, ve halin dışında 
bizi daha geniı bir heyecan 
h~yı.tına sürüklemektedir. 

Bir kere Şikagoda bir park· 
ta, bir kere de Luvrun bah· 
çesinde laalettayin bir kalaba· 
lağın hep birden şarkı söyle· 
diklerini duymuştum. içlerinden 
birisi orkestra şefliği yapıyor. 

Hiçbir aletsiz, kah halk şark111, 
kib milli bir marş, kah meıhur 
bir danı müziği söyleniyor ve 
ıuradan buradan toplanan ka· 
labahk arasında adeta bir baj', 
bir tanışıklık bir sempati uya• 
nıyor. Bu iki seferde de kendi 
kendime: 

- Ne kadar iyil Bu modayı 
çıkartan bilerek veya bilmiye· 
rek insanlar arasında armoniyi, 
dostluk ruhunu artırmak için 
ne kadar iyi blr vasıta bulmuş.,, 
Dedim. 

Evet musiki bunu yapıyor. 

Bu birleştirici fonkıiyonı ıahip 
olduğu için her ferdin bayatın· 
da derin bir rol oynamalıdır. 
Fakat bu naııl yapılmalı? 

Her halde bugün bazı kim• 
selerin yapbğı gibi detil. Bazı 
tınıdıklanm çocukları için mu· 
ıikiyi kabil olduğu kadar nef • 
ret edilecek birşey haline ko
yuyorlar. Çocutu hiçbir şeyin 
farkında olmadığı bir yaşta, 
küçücükken derhal küçük bir 
alete başlabyor ve zannediyor· 
lır ki en küçük yaşta bu alete 
baılatmıyacak olurlara• berıeyi 
mahvolacak, çocutun müzik 
zevki dumura uyrıyıcak. Bina• 
enaleyh onun küçük, inkişaf 
etmcmiı adalelerioj, inkişaf et· 
memiş çocuk heyecanlarını pıi• 
kolojik ieviyesinin çok yüksek· 
litindeki bu vazife ile harekete 
getiriyor. Binbir zorlukla çal· 
m11ını ötrendiği ilk parçayı 
hem çocutun hem de kendile· 
rinin aleyhine komşuları teıhir 
ediyorlar. Ekseriya bu ıstıraba 
katlanan oğlan çocuğu değil, 
kız çocuğudur. Oğlan bu işe 
karıı açıkça ve kabaca alaka· 
sızhğını gösterdiği için bütün 
çocukluğunda tab.i, çocuk ha• 
yatını yaşar. Fakat kız kardeşi, 
kızların herhangi bir ileti çal· 
ması istikbalde kendisi için 
faydala olacağından dalgın ve 

sıkıntılı, piyano başında tın· 
gırdar. 
Avrupıda, bilbtssa Amerika· 

da arhk bu yoldan gitmiyorlar. 
Muıilci tıpkı oyun gibi çocutun 
hayatına kendi pisikolojik ıe· 
viyesinden girmektedir. Nasıl? 
Çocuk için en tabii olan şeyle 
başlamak, mesela ritmik hare· 
ket.. Baıit şarkılarm söylen· 
meıi. Çocukların kendilerine 
bcatelemelc fırsatı vererek, ko· 
lay aletlerden meseli, bazı 
çocukların kendi kendilerine 
muvaffakıyetle kullandıkları ar· 
monikleri umumileıtirmelc, ar• 
monika konserleri vererek ilh .• 
Çocukların hayatına bu tarzda 
giren müzik orada kalır, yaşar. 
Kabiliyetine göre, güç bir alet 
üzerinde ilerler veya ilerlemez. 
Fakat müzik karakterini yap· 
makta ve ıahsiyetinin genişle· -

mesinde amil olur. 
Biz zauallı büyükler! 
Hiçbir musiki aleti çalmıy n 

ve iyi bir musiki terbiyesi gör· 
memış olan biz büyükleri ele 
alalım: 

Yazılmış hiçbir müziii, hiçbır 
şekilde çahp yahud söyliyemi· 
yoruz. En çok yaptığım z şey 
belki kulak dolgunlutu aldığı· 
mız bir nağmeyi iı ba şınd 
tekrar etmekten ibaret kalıyor. 
Bundan sonra herha~gi bir aleti 
alarak başlamak biraz fazla 
haris olduğumuzu gösterir. Mu
vaffak olacağımız pek şüpheli
dir. Halbuki büyük bestekar· 
ların hayatlarını ve eserlerini 
okumak faydalı olmaz mı? 

Fakat Bachın 1688 de doğ· 
duğunu, ıu ve bu tarzda kom• 
pozisyonlar yaptığını öğrenmek 
bize müzik sevgisini ve ruhunu 
gene veremeL Hatta Bachı din· 
lemelc bile bunu yapamaz. Belki 
akıi tesir yapar. 

Eğer bu buıuata hiçbir ter 
biye görmemiş veya fena ter· 
biye görmüş isek tıpkı çocuklar 
gibi başlamak icap edecektir. 
Meaeli gramofonumuz varaa 
herhangi bir plak çalarak ritme 
göre vücudumuzuzu hareket et· 
tiririz. Eğlence için ritmi de· 
tiştiririz. Bir ılir alır ve biz de 
uyandırdığı heyecanları ifade 
edecek bir melodi yaparız. Tek 
parmakla ıe~diğimiz melodile1i 
çılcarmağa çaltıırız. 

Bu şekilde ve hafif melodi· 
leri dinliyerek devam edecek 
olursak müziğin hayatımızda 
mühim bir yer aldıj'ını, ı•h· 
ıiyetimizin geniıliyerek içinde 
bulunduğumuz grubta normal 
bir rol oynadığımızı görürüz. 

Dört sayıda çıkan bu yazım· 
da musiki laakJnqda bazı lilcirler 
ortaya ıürdüm. Okuyucumun 
bu fikirleri münekkidane k rşı· 
lamasın. dileyeceğim. Müti · 
dinlerken uyandırdığı heyecan• 
ların muayyen mi, yoksa geoit 
ve mücerred mi olduğunu de· 
nemek, ne kadar entereısan 
olur. Tanımadığımız bir parçayı 
dinledikten sonra tevlit ettiği 
heyecanları karşılaştırmak ta 
zevklidir. Müziğe verilen iaim· 
ler b~nim hoşuma gitmez. in· 

sanı daraltır, muayyen bi rşeyc 
bıtlar. Tıbkı bazı ıiir kitap· 
larındaki resimlerin inıanı su• 

kutu hayale uğratması gibi ... 

Okuyucu, müzik hakkında 
serdettiğimiz ikinci teoriyi de 
test edebilir. Musiki vücudü-

müzde aksülamel uyandırır. Ba
kalım öyle mi? 

Müziğin genişletici kuvvct:n
den faydalanmak için okuyucu 
müziti hayatımıza ne yoldan 
ıoKmık ister?. 

- SON -

M. Musıolini dün 
Bolivya ~abitlerile 

kon uftu 
Roma, 21 (Radyo) - İtalya 

Başvekili Mussolini, bugün Bo· 
livya sefirinin delaletle Boliv
yadan gelen kırk zabiti kabul 
eylemiştir. 

Elhamra idaresinde Milli Kütüphane Sineması 
Bugün iki muazzam filim birden 

1 - Faka Basmaz 
LAUREL ve HARDY 

Tarafından yaratılan büyük Filim Türkçe Sözlü 

2 • Casus Aşkı 
Gitta Alpar • Jules Berraz ve Constnt Remy · Jean Galland 
Tarafından viicuda getirilen Fransızca Sözlü büyük şaheser 

Seans: Laurf"l· Hardi 3,30 · 6,30 - 9,30 da -Ca.-us Aşkı 2·5·8 dE> 
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Ku 
za 

- Başı birinci sahifede -
lstikl" l arşı ç lındı n son· 

ra, lzmir p ti reisi na ın 
evvela avuk t b y Ekrem, onra 
ııra il Mania namına ilkted· 
ri11t müfettişlerinden bay Hik· 

et Bozkurt, Menemenliler na· 
ına Mene en p ti r isi w· 

kat bay Ke al, ordu n mına 
en ıooç uba:r teymen b y 
Hayri Sümerk , muallimler 
namına da muallim bay Ahsen 
ıöylcdiler. Hatipler, Kubilay 
bidisesind ki ge ç rejim hass • 
ıiyetini, irtic karşı Türk mil· 
Jetinin rubunda yaşıyao derin 
infiali, mehdi v emıaline karşı 
b ıdığı nefret ve gayzı tebarüz 
ettirdiler, it sık alkışlandılar. 

Nutuklard n sonra, meydanın 
etrafını dolduran çelenkler, la· 
kadar hey tlerle beraber abl· 
deye götürüldü ve derin bir 
huşu ve hürmetle bidenin çer· 
çevel rine bırakıldı. 

Bu merasimi, şehir içinde, 
laallan, gençlij'in ve münevver· 
ferin ıerbest. program haricin· 
deki çok canlı tezahürleri ta· 
kip etti. Hadiseye karşı derin 
bir ~uur hareketi ile heyecan• 
lınan Menemen de bütün nef .. 
retini tam manaıile canlandı· 
nyor ve izhar ediyordu. 

* ıeı. 

Aoakat B. Ekremin nutka: 
Yurddaşlanm; 
Yurdun yükselmesini gaye 

edinen, bu uğrda inkılaplar ya· 
ratan, dahilde, hariçte Türkü 
aevgi ve aaygı ile tanıtan, mil .. 
lotf bergün daha iyiye, daha 
dotruya yürüten ~m1"..iy111_t 
u ..... r •• timiz:in lzmir llyönku-
r a hepinizi hür etle 
1ellmları111. arkadaşlar,. •• 

Bagln biz; ıekiz yıl önce 
milletin can damarına karşı 

hazırlanmak lıtenen facianın ha· 
zln laatıraıını anmak için top• 
laam11 b.lanuyoruz •• 

Bugün biz; tarihteki en f ecl 
....tini içe indiren, mızrağa 

dilcilmif ıehidin asum başın· 
dan aazaa kanları emmek le(). 
peklipıı gö terenleri tel'in için 
toplanmıı bulunuyoruz. 

Bugün biz, üç cumhuriyet 
çocutun n masum kanlarını 
akıtanlara karıı milletin duy
dutu kini haykırmak, iDlcılap 
düşmanlanaa karıı ihtirasımızı 
besliyecclc olan o mübarek 
kaalano kokusile mest olmak 
w aihayet inkılaba yan bakan• 
lann yaman akıbetlerini du· 
yurnıalc için toplanmış bulunu· 
yoruz... 

Bundan sekiz yıl önce 23 
llkkinun 930 sabahı Meneme• 
Din ıakin ve berrak havası se
ma11nı matemi bir karanlık 
örmüştü. 

Çürük diıleri arasından af .. 
yonhı aalyalar akıtan şom ağızlı 
derviflerin lcliıik bir teranesi, 
elini kurtarmak yaygaraıile Ol" 

talığı fesada verdikleri hava• 
diıi vaktin erken olmaaına 
ratmen, ıehirde derhal yayıl· 
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mış halk, ol nı biteni olamak 
ıçm yd na topl nmışh. Her 
kes bu mürtecilerin hava l al· 
mıyan hezey larınd n dehşet 
duym ta başlamışlar, derviş 
Vahdetinin bortladığın kani 
olmuş) rdı. 

V zife lan t kım zabiti mu· 
ilim Kubiliiy, mürtecilerin küs· 

tahlıA-ın tah mmül edem;yerelc 
kendine Mehdi üsü veren ve 
toplanan serserilerin b,aşı g(). 

rünen derviş Mehmedin derhal 
yakasına yapışmış ve menet· 
mek iat mişti. 

Bu sırada göğsünden itilerek 
düşürülen genç muallim, derviş 
Mehmedin t bancasından çıkan 
kur unla göğ ünden ilk yarayı 
lmış bulunuyordu. 
Cumhuriyetin bu mert ve fe

dakar çoçuğu inkılap yolunda 
ustura ile kesilen ba~ıoı seve 
seve verdi. 

Bunu Giridli bekçi Hasan ve 
Şevkinin şehadeti takip etti. 
Arkadaşlar, inkılap yolunda 
ak n bu kani r, inkılapların 
beslenmesi için akıtılması za· 
ruri olan kanların ne birincisi, 
ne de sonuncusudur. 

Türk inkılabı, bünyesini kuv• 
vetlendirmek için ihtiyacı olan 
kanı hem de en asilini her lü• 
zumunda bol bol bulacaktır. 
Atatürkün gençliğe emanet et• 
tiği inkılap ve cumhuriyet mil· 
lete malolmuştur. Türk, damar• 
larmdaki kant bu uğurda akıt
mak için saklamaktadır. 
Şu gördüğünüz abide birkaç 

ölünün başına dikilmiş bir 
mezşr tası dPsjl: y_urd sevgisi• 

in, inkılap, duyuş ve inanışı· 
nın, kalplerde tutuşan tek te• 
şidir. 

Bunun içindir ki, inkılap 
mevzuunda genç, ihtiyar, k • 
dm, rkek, bütün bir millet, 
tek bmç, tek ihtiras halinde 
ayaktadır. 

Buradan fışkıran kin, bura• 
dan savrulan gayız irticaa, ge• 
riliğe karşı bütün bir milletin 
kini, bütün bir milletin gayzı• 
dır... Sekiz yıl evel akan bu 
masum kanlar; inkılaba şüphe· 
siz feyiz verdı. inkılabı kuvvet· 
lendirdi. irticaı baş kaldıramı· 
yacak bir duruma soktu. 

Kubılayı, bekçı Hasanı, bek· 
çi Şevkiyi inkılaba mal etti. 
Onların aziz hatıralannı kalp· 
lerimize perçinliyen ve Türkün 
eşsiz kahramanhğını gelecek 
nesillere ve bütün dünyaya gu· 
rurla haykıran şu mübarek 
sembol onünde hürmetle eğil· 
meği bir vazife bilirim. 

Yaşatın vatan ....... . 
Yaşasın büyük Türk milleti •• 
Yaşasın Şefimiz Atatürk •...••• 

Mani adan ilktedrisat 
müfettişi Bay Hikmet 

Bozkurdun nutku 
Sayın büyükter, aziz kardeş· 

lerim; 
Sekiz yıl önce afyonla, es• 

rarla dolu kafalarının hezeyan· 
farına uyarak inkalabın, Türk 
inkılabının yaratıcı ve aydınla· 
tacı varlığına saldıran kar~ kuv• 
vete kar~ı dutanları •nmağa 
geldik. 

Biz burad bir ölümürı ma· 
temini değil, fak at duyan, dü· 
şünen ilerliyen bir devrimin bu 
taş ve tunç kitlesinde şahlanan 
imanını kutlulamağa geldik. 

Kubilay ve rkadaşları yaşı• 
yanları saran fanilıkten uzak· 
laımış bir senboldür. Kubilay 
devrim iç.in kanından, kemiğin. 
aen bir bayrak yap n Atatürk 
çocuğudur arkadaşlar. 

Evet aziz dinley:cilerim; Kubi 

e a 
eli 

dı 
Iay devri in, Türk devriminin 
çocuğudur. O bugün bütün bir 
mili t gençiiğinin iman bayrağı 
olduysa ona bu k~ts Uığı ve
ren şey muhakkak ki; devrim· 
leri üstün iradesile yürüten Ata· 
türkün ışık dolu, hayat dolu, 
güven dolu dehasıdır. Uğrund 
yüz bin şehit verdiğimiz Ege 
topraklarında birkaç ıerserinin 
iyiliğe, doğruluğa, milli dilek· 
lere aykırı iş yapacakl rı h ngi 
kafaya, h ngi c; rpan kalbe sı· 
ğabilirdi. Esrarın vehmi içinde 
kapkara kuvveti, k pkara şah· 
siyetlerinde bulanlar, burada 
devrimle karşıla tılar. Devrimin 
iman bayrağı h linde yükselen 
göğüs, kar kuvvete karşı dur· 
du. Kub"layın şahsiyetinde bü· 
tün devrim çocuklarının perva· 
ız, hudutsuz, beh dırlığına ka· 

H kuvvetin ainıi ve sarhoş 

uykusu bur da çarptı. 
Arkadaşl r; bu taş ve tunç 

kitlesinin ltmda bir mezar var 
sanmıyalım. Bu anıt geçmiş bir 
matemin hatırası ol rak değil; 
Atatürk gençliğinin hızını arbr· 
mak için dikildi. 

Bur da bir genç, bir Atatürk 
çocuğu, bir subay bir öğretmen 
devrim için başını vermiş olabi· 
lir. Bu baş inkılap gençliğinin 
son kurbanı olabilir. Bu baş 
ve bu bir avuç kan onu Atatürk 
gençliğinin tarihine yazdı. 

Sayın dinleyicilerim, 
Türk devriminin halktan geldi· 

ğini ve otoritelere karşı yapıl· 

dığına biliriz. Kubilaya kıyanlar 
halkın inkılabına karşı durmağa 
yeltenenlerdi. Bu boş ve esrar• 
keş evrıfii dUşmanlarınm y • 
k sı a .inkılap ordusunun li 
yapıştı. Ve layık oldukları ce· 
z yı verdi. 

O ordu ki; inkılabın içinden 
doğdu, o ordu ki; Duatcpeden, 
Ege kıyılarma kadar olan va· 
tan topr ki rı üzerinde; yeni 
için, doğru için, güzel için dö· 
ğüştü. Ve o ordu ki; köhneleş• 
miş otoriteleri devirdi. El bette 
kı; h lk inkılaba uzanan elleri 
de parçahyacak, bayır yanlış 
söyledim, büküp doğrultacaktır. 
Bizde her Türk bir asker ve 
her Türk skeri bir inkılipçı· 
dır. Kubilayın bir asker, bir 
öğretmen olduğu gıbi... Türk 
inkılabının bekçisi, inkılapçı 
ordu olduğu gibi.. Hey Türk 
genci; ey adı kendinden, kendi 
adından büyüle Atatürk nesli. 

Bu anıta dıkkatle bakın. Bu 
taşlarda, ıenin, benin, bizim, 
hepim"zin devrim için çırpınan 
kalbimizın hengi var bu gök· 
lere yükselen anıta Türk genç· 
liğinin imanı aha kalkifor. 

Bu anıtta; Atatürkün "birinci 
vazifen Türk istiklalini, Türk 
cumhuriyetini ilelebet müdafaa 
ve mubaf aza etmektir. cümleıi 
granitleşiyor. 

Tekrar ediyorum arkadaşlar, 
içimizde yas değil güven var, 

umut var. Yarma, büyük yarı· 
na, Atatürkün yarınına güveni· 
yoruz. Yas insanlann iç kuv· 
vetini kemiren bir mikroptur. 
Halbuki; devrimin çocukları, 
Atatürk çocukları içten kuvvet· 
lidir. B"zim içimizde y s değil 
güven var güven ..•• 

Büyük At türkün, büyük ema· 
netine gönül verenlerin taze, 
dinç inanı var. 

Ben bağlarında y kut salkım· 
lır sallanan güzel Manis nm ve 
Mania hlann saygı ve 6evgile• 
rini devrimin kuts l oehitlerine 
sunuyorum ve b ykmyorum. 
Arkad ş, bu anıt güvenin; ima· 
nın, teyakkuzun bidesidir. Ona 

bak ve Atatürkün sana verdiği 
ödevi v p .•.•• 

Menemenden avukat Bag 
K•malin nutku: 

Aziz vatandaşl r, 
Dünyanın çok çetin bir kır· 

gaşalık içinde çalkandığı şu 
zam nda yekp re, çelikten bir 
kaya gibi varlığını muhafaza 
eden büyük Türk ulusunun 
gıpt y değer bugünkü mevcu· 
diyetini, çelik iradeli, mili eti· 
mizin gözb beği Büyük Ata• 
mıza ve onun çizdiği nurlu ve 
feyizli yolda yürüyen ve çakı· 
cak en ufak engelleri bertaraf 
etmek için a il kanlan pah • 
sına bile ols Türk gençliğinin 
mütevazı bir ferdi, inkılap ve 
mefk üre kahr manı sıf tile Ku· 
bilay, bekçi Ha1 o ve Şevki 
gibi Türk yavrulanoa borçlu 
bulunm ktayız. 

Arkad şlar, bugün içinde 
y şadığımız meıut v ziyetle va· 
tanın inkıraz uçurumuna yu· 
varlanmak üzere bulunduğu da
kikalardaki fecaati mukayese 
edersek; arada ne büyük bir 
fark bulunduğu ve milletin me· 
deni cihanda layık olduğu is· 
tikliil ve şeref mevkiini kaza· 
nıncıya kadar ne çetin müca· 
deleleri başarmak lizımgeldi· 
ğini muhakeme edebiliriz. 

Mesafe mefhumunun ortadan 
silindiği, kutupların komşu ka· 
pası mesabeıine düştüğü yir
minci asrın yaratbğı medeni 
harikalar karşısında saltanat 
idaresinin kokmuı ve çürümüş 

zihniyctile Türle vatan ve mil· 
Ietinin idare olunabileceğini 

zanneden gafillerin bu asırdı 
yaş m sın ve bir millet değil 
cm ufak bir aile ocağını bile 
yaşatmasına imkan tasavvur 
olunabilir mi? ... 

Bu itibarla tarihin en kıran· 
lık zamanlarından son asırlara 
kadar dünya milletlerine her 
sabada rehberlik etmiş, nur ve 
inan aaçmış ulu Türk milletinin 
medeni cihandaki bugünkü şe
refli ve mesut mevkiini muba• 
faza edebilmek en büyük ve 
hayati bir g ygumuz olması 
icap eder. 

Siyasi ve içtimai büyüle sar· 
sıntılar geçiren ve az çok me· 
deniyetten nasibini almış bazı 
milletlerin gözümüz önündeki 
bugünkü feci vaziyetleridir ki 
bunu, inkılap ve mef klire kay· 
nağı, vatanın ümidi, istikbali 
Türk gençliğine şu vesile ile 
bu kürsüden habrlatmayı zait 
görmüyorum. Milletler arasında 
en mümtaz bir mevki işgal et· 
tiğine şüphe olmıyan vatan ve 
mılletimızin refah ve saadet 
yollarına büyük bir azmü irade 
ile atıldığı şu dakikalarda his
settiğimiz bahtiyarlıkla iktifa 
edemeyiz; bunu yaşatmak, yük· 
seltmelc ve en ileriye götüre· 
bilmek için Ulu Atamızın yük· 
sek görüş ve sezişi ile çizdiği 
Cumhuriyet Halk Partiıinin altı 
ana pirensibi etrafında yekvü· 
cut olarak çalışmak, maddi ve 
manevi bu esaslara sarılmakla 
mümkün olabilir. Bu yolda yü· 
rümeği aklından geçirmiyen, 
ahıi ihtir ı ve iğbirarı, mille· 

tin ibtiyac h bakikiyesine, as
rın icaplarına uymıyacak dü· 
şünce ve prensiplerile yürü· 
meği kendisine ~iar edilmiş 
milletlerin busranile biten fe· 
ci akıbetine uğramak, Türkün 
cevheri aslisinde mündemiç ol· 
madığını büyük bir hissi ifti· 
barla söyliycbiliriz. 

Menemen gençliği, hayah bir 
- Sonu 9 uncu sahifede -
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abahatli kadı la keğe 
yok; çocuğa piç dıy r 

Mı mafih yeryüzünda yaşı• 
yan ins nlar ar ında, uykuda 
olmadıklara z m o, sayıkla ıyan 
hiç kimse yoktur ha ..• 

Zamanın, dinlerin, hlak ule· 
m sının kaf 1 ra yerleştirdikleri 
öyle itikadlar, vicdanlarıl oturt· 
tukl arı öyle itiyadlar vardır ki 
baştanb şa ayıklamaktan baş· 
ka hiç birşey değildir. 

Misalmi lazım? 
Pek ali ... 
Piçlik ..• 
Pıç ne demektir, tabii bilir• 

siniz.. Bilirsiniz amma benim 
vazifem, size bunu bir da
ha tekrarlamakbr: 

Efendim; piç demek, vel di· 
zin demekfr. Yani insanların 
sayıklama itikadlarına uymıyan 
birleşme m hsulü bir çocuk. •. 

iyi amm bu çocuk neden 
piç oluyor? A,ıkile birleşerek 
keyfini ç tan kadın, yahut sev· 
giliıile buluşarak zevkini yapan 
erkek bu çocuğun muvaf katini 
mi almışlardır?. 

Kadm meydanda yok.. Bel· 
ki de mensup bulunduğu yük· 
sek sosyetede hürmet ve itibar 
görüyor ..• 

Erkek meydanda yok .. Kurul· 
duğu memuriyet sandalyasmda 
sigarasını tüttürüyor •• 
Doğumu müteakıp çocuğu bir 

paket yapıp yuvanın kapısına 

attırmlşlar. 
Çocuk piç olmuş .• 
Bunun bir başka çeşidi de 

vardır. 
Koca ölmüş, genç k dıo ç 

kalmıı, yavru una süt a amıyor. 
iş için nereye başvurduysa: 

-Yok. 
Diyorlar. Sözün kısası; mide· 

sinin ve yavrusunun tesiri al· 
tında vücudunu satmaktan başka 
çare bulamamıı. iş meydana 

Çlkmış. 
Ana oruspu, çocuk piç. .• 
Peki.. O anayı orospoluğa ve 

binnetice bu çocuğu piçliğe sü· 
rükliyen herif birşey değil mi?. 

Değil ya ... 
Sorarım size; bu hadiseleri 

sükunetle karşılıyarak •doğru· 
dur,, diyen insanlar sayıklıyor• 
lar mı, sayıklamıyorlar mı?. 

Ya o •umumi ahlak. sayık· 
lamasına ne demeli? 

Bır kişi çırılçıplak kenar ma• 
ballclerden birinde sokağa çıksa 
•umumi ahlaka mugayirdir. di· 
ye ensesine yapışırız. Fakat 
başka birisi Kemeralh cad~e .. 
sinde ellişer liraya elli kanarya 
kuşu satıo alarak yüreklerini 

·yutmak emelil e hepsini kestirse 
ve bu uğurda iki bin beı yüz 
lirayı bir tahtada saysa: 

- Aşkolsun v ilahi ta dirile 
herifi bir de alkışlarız. Bu ha· 
reket umumi hlaka mugayir 
değil mi sanki?. 

Sayı khyor; baylar, yeryüzü 
baştan başa sayıklıyor. 

O kadar ki, sabaha karşı Sal· 
hanede 1500 kuzuyu bir çır· 
pıda kesen kasap: 

- Yarabbi şükür. 
Diye s yıklıyor. Bütün hafta 

geleni, gideni kazıkhy n, pirinç 
çuvalıoa beş kilo küçük taş, 
çay harmanına kurutulmuş erik 
yaprağı, tereyağına içyağı, do· 
mates alça ın iki kürek tuz 
kanştıran bakkal, Cuma nama· 
zından sonr : 

- Cennet, cennet. 
Diye sayıklıyor. "Yunanistan· 

da kilo başına iki drahmi fark 
eder. mülahazasi le süt kuzu· 
ıunu an asın dan bağırta, baj-ırta 

v pur başında ayıran celeb: 
- Hamdo'sun. 
Diye yıklıyor. Anlam dığı 

hastalığ iJaç y z o hekim, ba· 
şanla ıyacalc davada üek.ki· 

Jinc muttasıl ümid veren vukat, 
satış uğrunda antika m s Uar 
uydur n muharrir, elbiselik ku· 
maştan yirmi beş santim a ıran 
terzi, ösele yerine tazyi edil· 
miş ukavva kullanan kundu
racı, menekıe diye ısırğ otu 
tohumu aatıın m dramaz, haf·· 
talık balığın kulaklarını boya· 
yar k tazedir diye sokan ma• 
oav, iş ıahibine ç.ıkışan emur, 
saat yirmi dörtte yatağı d 
horluyan gece bekçisi; bul .. sa 
yer yüzünün tekmil e e e i 
çeşit, çeşit; biçim, biçim; renk, 
renk; safha, aafha hep k• 
Jıyor •. 

.,Müstakim ol Hazreti Allab 
utandırmaz eni,. ... 

" Sert rüzgarın karşısında 
meşe olup dikileceğine k vak 
gibi başını eğiver; geçsin,. .•• 

11 Allah doğruluktan ayır a· 
llnn .. • 

11 lş bitiren yalan, fit e getİ· 
ren doğrudan iyidir,, •.• 

"inandığı şeyi müdaf dan 
çekine alçaktır,, ... 

"Düny yı sen düzeltecek de
ğilsin ya,, ... 

"'Fenalığı görüp de susmak 
hıyanettir,, ... 

•Bülbülün çektiği dilinin be• 
lası dır,, .. ; 

Ahiret meydanından haykı• 
ra rak sorarım ıze y dünya 
ehlıl. 

Bu biribirinı tutmaz laflar 
sayıklamak değil de nedir?. 

•Geçme n merd köprüsun• 
den koy götürsün su seni,, ... 

.. Köprüyü geçi ceye kadar 
ayıya dayı demeli,, ... 

Sayıklam nın parlak misalle· 
rinden biri de budur sanırım .. 

Hem nımerd köprüsünden 
geçmemek için canını feda et, 
hem de köprüden geçm~k İÇİP 
ayıya dayı de ... 

- Geliyor musun?. 
- Evet gelmiyorum .. 
- Gelmiyecek misin? 
- Geleceğim gelmiyorum .. 
Ne demek bunlar?. Saçma. 
Haydi ağır söylemiyelim: Sa· 

yıklama ... 
işte, yaşıyanların ömrü hep 

bunlarla geçer .• 
Biz müteveffa veya merhum· 

lara gelince: 
.. Huy canın altınd dır; can 

çıkmayınca huy çıkmaz. derler 
a .. Yalandır. Zira bizim de bu
radaki ebedi ömrümüz sayık• 
l ma ile geç yor. 

Cennetlılder, cehennemlik er 
oralarda ne yapıyorlar; henüz 
görmedik. Maamafib bugünler· 
de arkadaşım Kemal Kamille 
birlikte cenneti ve cehenııemi 
dolışacağız; müşabedeleiimizi 
bittabi okursunuz. 

B ziın gibi izinli ba ı boşları 
irafta ya ıy n ukul ve fuhul 
erbabı, bayatlarımızd hiç de· 
ğ'şiklik hissetmiyoruz. Yaln z 
kuş gibi, tayf gibi, rüzgar gıbı 
bir§eyler olduk. Fırt dcdık mi 
Amerika, cırt dedik mi; Afrika .. 
Zaman, mekan ve mesafe ınef· 
humları kayboldu. Amma birı· 
birimizi dünyadakı çehreleri· 
mizle görmekte berdev mız. 

Sonra: yatak, yorgan -hak e· 
tire.. Açıkta yahp kalktıg z 
halde biiznallahi te la, nezıe 
bile olmıyoruz. Bu yüzden do .... · 
- Sonu 9 uncu sahi/ede .:_ 
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A •ı h ı d 12 b• Akh:aar JJelediye 
sı er, son arp . er e ın A~~=~·~e- proie•i Avam kamarasında 

esir aldıklarını bildiriyorlar ::~~· ::::2· ~,. 
lngiltere·ltalya müzakereleri devam ediyor 

ve hayli ileril~miş bulunuyor 
~~----~~~-~ 

Londra, 21 (Radyo) - Avım 
Kımırııı, buriin ötleden sonra 

mühimmat gönderildiği hakkında 
gızetelede okunduğunu ve fakat 
hükumetin, buna dair malumatı 
olmadığını söylemiştir. 

Almanların ispanya ve Fransa hududlannda İs· 
tihkimlar yapmağa başladıkları söyleniyor 

ka sona ermiı. 
tir. Müııbakı

ya birçok pro
jeler verilmiı 

ve bunlar ara• 
sın da lzaıir Em· 

toplanmıştır. 

Azıdan (Noel Seker), lnril
tere • ltalyı müzakerelerinin ne 
raddeye geldiğini sormuş ve bu 
sorguya cevap veren Başvekil 
Çemberlıyn, müzakerelerin; ln
gilterenin Roma sefiri (Pert) ile 
ltalya Hariciye Nazırı Kont Ci· 

Düşeı, tekrar söz söylemiı 
ve Fransız hududlarının, tehli· 

kede olup olmadığını ıormuştur. 

Londra, 21 (Radyo) - Roy
ter AjaHının verdili haberlere 
röre, General Franko orduları. 
mütemadiyen ilerleıııekte ve iı
rıl ettikleri yerleri temizlemek· 
tedırler. 

ihtilalciler, (Tallasete) ve (Val· 
de Prodes) kasabalarını işgal 
ctmiıler ve (f ortoj1) yı 25 ki· 
lometre yaklaşmışlardır. 

Tortoja düştükten ıonra, ge· 
neral Franko orduları denize 
çıkacaklardır. 

Cumhuriyetçilerin 18 inci kol· 
orduıu, ihtililcilerin ileri hare
katına mani olmak iıtemiııe de 
muvaffak olamıyarak geri çe· 
kilmiıtir. 

lhti!iilcilerin; son muharebe· 
lerde 12 bin esir aldıkları ve 
birçok mühimmat depoları ele 
geçirdikleri söyleniyor. 

Perpinyan, 21 (Radyo) - Star 
gazetesinin lron ıııuhıbıri ya· 
zıyor: 

ispanyanın Franıız hudutları 
civınndıki mevıki, kimilen Al· 
mııılırın eline geçmif bulu
nuyor. 

Muhabirin verdiği mütemmim 
malumata göre, hudutların bu 
kısmında, iıtibkimlır yapıl
makta ve yeni bir taarruz içio 
hazırlıklardı buluoulmaktadır. 

Franaa, bu hazırlıklara karşı 

lizımgeleo tedbir )eri almııtır. 
Barselon, 21 (Radyo)- Düıı 

Alkaza Zellanda ve Ellı Villa 
da şiddetli mulaırebeler olmuş, 
Cumhuriyetçiler, Frankiat taar· 
ruzlırını durdurmuşlard•r. Sırı· 

gue, Reuı ve Motirlo fehirleri 
düşman tayyareleri tarafından 

bombardıman edilmiş birçok 
kimaeler ölmüf, yırılanmııtır. 

Evlerin çotu yanarak harap 
olmuştur. 

Burgoa, 21 (Radyo) - Ge· 
neral Franko hükumeti; cum• 
huriyetçi lspınyının, Poy Ser· 
dı kınbııındı öksüz çocuklar 
ıçın bir yetimhane yaptığını 

haber almıt va bu kıaabının, 
aıkeri menzil noktııı olm111 
hasebile bombardımın edilerek 
yıkılacatını ve bunun için me
ıuliyet kabul etmediğini bil· 
dirmittir. 

Sarago11, 21 (Radyo) - lh· 
tililciler, burün de Cumhuri· 
yetçilerle tekrar çarpışmıılır ve 
cepheyi genişleterek ilerlemet• 
başlamışlardır. 

lhtililcilere menıup iki harp 
tayyıreai Reoı k111basını bom• 
bırdıman etmek teşebbiiıünde 

bulunmuşlarsı dı, Cumhuriyetçi 
tayyarelerden biri bunlara karşı 
koymuf ve birini düıürmeğe 
muvaffak olmuştar 
Londrı, 21 (Radyo) - lı· 

panyı bura sefıri, Cumhuriyetci 
ispanyanın mütareke istediği 
hakkındaki haberi tekzip eyle· 
miştir. 

Londra, 21 (Radyo) - Cum· 
hur:yetci ispanya nezdindeki 
lng.liz ıefiri; bütüıı lnriliz tehı· 
asının, harekete hazır bulun· 
malırını ilin eylemıştir. 

( Penelup ) adındaki lnriliz 
torpitosu, lngiliz tebaasını al· 
mak üzere çarşamba rünü Bır
selon limanında bulunacaktır. 

lak Bankasının B. Melih 
genç ve kıymetli mimarı Bay 
Melih Yüksel kazınmış, eseri 
Akhıaar belediyesince satın 
alınmıştır. ano arasında devam ettiğini ve 
-------·----- hayli ilerlediğini söylemiştir. 

Başvekil Çemberlıyn, bu hu· 
susta Fransız hükumetinden bir 
müracaat vukubulmıdıfını ve 
böyle bir tehlike vıri d 0111 

dıhi, evvela Fransayı ılik11dar 
ettitini beyan eylemiştir. E l '"k f Azadın Daviçon dı; bu mü· m a ve ey am zakerelerin, ticaret muıbedelile 

lsviçre federal meclisi bankası :~~:u~~r olup olmadığını ıor· 
Londra, 21 (Radyo) - lnk;l. 

tere kabinesi, yırın toplanacak. 
ve beynelmilel vaziyeti tetkik 
edecektir. dün toplandı Umumi heyeti Anka. ~';;:;:~,bu suale: 

------•------ rada tcp'andı Cevabını vermekle iktifa ey· 
Kabine, çaşımba rünü tekrar 

toplınıcık ve perşembe rünü, 
Başvekil Çemberlıyn tarafındın 
Avım kamarasında umumi va• 
ziyet hakkındı muf151al izahı t 
verilecektir. 

lıviçreliler, hududlarını müdafaa için kanla· Ankara, 21 (A.A) - Emlik lemiıtir. 
Tının ıon damlaıına kad:ır çarpışm 1ğahazır! ve E tam bankasının umumi Müteakıben, (Noel Seker); 

1 •----••! heyeti bugün s11~t 11 de ban· lngilter-ltılya müzıkerelerı·nde, Bren, 21 (Radyo) - sviçre • ~ 
f l'> l kının hususi da:reıinde tcp'ın· lspınyıdıkı gönüllüler me1ele· 
ederıl meclısı, bugün öğleden rO Onya mıştır. Okunan idare meclisi 
ıonra toplanmış ve cumhurreiıi sinin konuşulup konuıulmıdıfını ..,._ b 
d k B . d LJ · • AT raporuna nazarın Emlak ban· ıormuştur. l Tİ Una gazetesi 

0 tor omanın söylevını in· naTLClye l ~Q%lTl kııı bu ıene ilk teşkili zıma· Çemberlıyn: 
)emiştir. Uf / · nındaki rakımlar stisna edilir· Dört bdyük deolete 

lsv,çre cumhurreiıi, bütün bü· Ua ar aosyetesı için - Bu me1eleyi ademi mü· 
ae dir.er bütün seneler muı· d h 1 k 't · d b'I' elele Vermeler• ı· yük devletlerin, lsviçrenin ta· ne Ji "Ot? • • a e omı esın en sora ı ır· ın 

ık _, melitındın yüksele olarak 786 sin zl • J• 
mımiyeti mü iyes;ne riayetkar Londrı, 21 (Radyo) _ (Deyli gayri menkul mukabı"linde tavsı)·e ecııyor 

ld ki 1 · · k Diye cevap vermi•tir. Bunun 0 u arını ve svıçrenın om· Meyi) gazetesinin Varşova mu• 1,798,180 lira ı'krızatta bulun• v Roma, 21 (Radyo) - ITri• 
1 d ~ k ı· d 1 t' üzerine Notel Beker ıöz almış '" şu arın ın uç uvvet 1 eve ın bıbiri, Polonya Hariciye Nazırı mu• ve bunun bir milyon 357 buna) gazetesi; (Garpta ıulh ) 
d ·kı · f · · · v ve hükumetin, müzakerelere ver 1 eri temınıttı, ıvıçre ıçın kolonel (Bek)i ziyaret etmiş ve lir11ını yeniden tesiı ve ihya başlığı altındı bir makala yaz• 

k k 1 k b. ı d 11 bışlar baslar bıılımaz, lspı.n· or u ıcı ırıey o mı 111ını bir mülikat yapmıştır. edilmekte olın hükumet mer- mıttır. Bu gazete mıkılHinde 
b 1 · t" yadı gönüllüler me11leıinin de 
eyın ey emış ır. Kolone) (Bek); ltalyı ile Al· kezine tahsis eylemittir. buliaaten dıyor ki: 
R · h .. ı · · f konuşulacı r.ı, gönüllüler çekil· 
eıs cuın urun soy evını, e· manya çekildikten ıonrı Uluı· Bankının ikinci mühim bir • " Garp artık elele vermeli• 

d 1 1 · d L d'k ı f mezse müzakerelere devam erı mec iıı azasın an ı ı o ı lır ıoıyeteıinin istinad edile· vazi esi olan mütekait yetim ve dir, dünyanın en büyük dev· 
F b k b · · ı d ı 1 ki d' d edilmiyeceg· i hakkındı ıöz ver- I rınsızca, H ı cum urreııı bi ecek bir müesse11 olmıdıtını u ayı ırı te ıyatı a geçen Jetleri olın ngiltere, Franıa, 
Motı ltılyancı ve Grim Al· Roma seyahatinde Muaolinl ıene zarfında 41,969 kişiye, diğini, şimdi iıe izahat verme· Almanya, ltılyı, hudutlarını 
mıncı olarak bertarafa radyo ile vaziyeti umumiye bıkkındı 3, 109,900 lirayı varmıştır. diğini söylemiıtir. tanzim etmit bulunuyorlar. Al· 
ile vermişlerdir. konuştutunu ve devletlerin, iki· Rapora nazırın bankanın ıer- Bunun üzerine, Bafvekil M. mınyı ne Frınaadın ve ne 

Cumhurreiıinın ıöylevinden şer ikiıer ınlışmık ıiyHetinde mıyeainin A biueıini teşkil Çemberlıyn tekrar kür1üye de ltalyıdın arazi iıtemiyor. 
ıonra bir beyanname neşredil· mutıbık kıldıtını, bu şeklin, eden 10,000,000 liradan tıkri· relmiş ve ltalyı ile bu buıuıta Binaenaleyh, bu dört devlet, 
miştir. Bu beyannamede; ln·İç· cihan ıulhu için dıba muvafık ben 7,000,000 lirasına mukabil konu,ulmıdıtı beyan eylemiıtir. Avusturyanın Almınvavı ilti-

b hl Bundan sonra azadın d"•u k 1 ki b renin; her hanri ir te ilce ve i11betli olacağını ve Polon· hükumet tarafından bankayı - bakından ıoora, olayı a ir• 
le d 1 h d b d h l'f f "k ı· d·ı · (Atol), bir liıte vermiı Ye ı .. lrfıJın ı Al a :o ver iti u ud· yanın, reıliıt bir ıiy11et tıkib mu te ı em ı teı ım e ı mış leşebilir. ,, 
lırı ve lsviçrenin iıtiklili ile ettiğini, bütün devletlerle doıt ve bunlardan 6,000,000 liraya panyı ihtilalcilerine hariçten O b A l 

·· d ·ı ğ t ··h· t n in vuatarva ı bitaraflığını müdafaa için bütün geçinmek iıteditini beyan et• yakın kısnıı nakde tahvil edil· gon erı en 1 ır op, mu ımmı ., 
. . vesairenin Alman fıbrikılırı Alm a ae•-kuvvetile çarpıımağı bızır ol· mittir. mattır. anyay o ... 
K B mamulitındın olduğunu ıöyle· 

duğu bildirilmiş ve milletin, bu Bulgariatanda eza hisselerinden satıhta miıtir. mefe gidiyor 
uğurda kanının ıon damlasını çıkarılan 2,000,000 l:rılık kıs· • t"h b t Mılli müdafaa müıte•arı (Büt· Viyana, 21 ( Radyo) - A· dökmekten çekinmiyec:eği ilive ın ı a a mını mahsuben l, 100,000 lira· y 

S f 21 (R d ) O d 1 ler), Düşeıe cevap vermiş ve vusturyalılardın on bin kişilik 
edilmiştir. o yı, ı yo - ün e ığı aatılmııtır. 

Filibe ve Rıdende mebus ıe· Bankı memleket dahilindeki Almanyayı filhakika bir çok bir kafile, Almanyayı rezmek 
Varşovada 

Bir gazete kapatıldı 
Varşovı, 21 (Radyo) - En· 

dişeyi mucip h~berler neşreden 
itçi orrını Omo Porov gızeteıi 
kıpatılmııtır. Bu gazete iiltlma· 
tomu yanlış olarak yızmıı ve 
milleti heyecanı düşürmüştür. 

Almanyanın yeni 
Londra sefiri 

Berlin, 21 (Radyo) - Hari· 
ciye N ızırı olan Von R·ben· 
trobbun yerine, Almınyının 
.Londra sefaretine, Varşovı ıe· 
firi Yon Moltke tay.o edile
cekf r. 

h. ) · · d h ı ------ üzere hükumet tarafından meo-çimi yapılmış ve sükunet içinde ızmet erını ı ı eaas ı ve ıkçelerine lizımgelen yüz:leler· 
geçmiıtir. Seçilen 41 mebuıtın daha geniı bir surette yapa· de tefrik edildikten sonra üst cınen Berline gönderilecektir. 
otuzu hükumet taraftarıdır. bilmek için ıermayeıini tamım- tarafının ödenmiyen borçları Muzaffer oldular oe 
Şimdiye kadar üç mıntakıdı lımık teşebbü11tında buluo· mukabil satılan temınıt bedeli döndüler 
130 aaylıv seçilmiştir ki, buo· mıktadır. yetiımeditinden bir taraftan 
!ardın ıek11n ıltıaı hükumetin Bankanın umumi muımelitı ooı ve bazı tüpbeli ılacıklıra Varıovı, 2l (Radyo) - Lit-
ıiyasetini tııvib edenlerdir. bu sene 327,009 liralık bir kir tıbıisi idare meclisi tarafındın vınyı hudatlarıodın dönen kı-

Gelecek hafta ıon olarak göstermektedir. idare meclisi teklif edilerek umumi heyet· tııt ıokaklırdı halk tarafından 
Sofyada seçim yapılacak ve bu pıra üzerinden yüz on ıekiz çe de aynen kabul olunmuıtur. heyecanlı ılkıtlanmıştır. Kıtaat 
buradan otuz saylav seçilecektir. bin 790 liraıını B biase Hnet· Bu muımeleler bankının va· rırnizonlarını yerleşmiıtir. 
Avuıturyadan Ber. lerinden hükmi ve hakiki eş· ziyetini rün geçtikçe daha 11ğ· Züila belediye intiha. 

"d hasta bulunanların senetlerini lam bir fekle sokmaktadır. batında Soayaliıller 
line gı en alay satın ılmığa tahsis etmiş ve he- Emlilc bınk11ının vaziyete röre 

Berlin, 21 (Radyo) - Viya· yeti umumiye Maliye Vekile· relecek seneden itibaren nizami kazandı. 
nıdın gönderilen ilk Avusturya tile mutabık kılınmak şartile bu faizlerini tesviyeye bıılıyacı· Bern, 21 (Radyo) ·- Zürih 
alıyı Berline varm;ştır. Alay e1111 muvafakat etmiştır. ğ•nı muhılı:kak nızırile bakıl- belediye intihabatında Soıya· 
burada yerleşec~ktir. Kanuni ve fevkalade ihtiyat maktadır. liıtler icazın mışlırdır. 

--~--------~~----.......... .. .................................. 1111!'~-------namıdıın. Düğün aşığı yukarı, o ekşi kokuıu yok mu?. serpiyordu.. AkıımJı. Odıdı yalnız, b•f 
bir buçuk ay •onrı olmuştu. Müstakbel mühendis hıkk n· Biıim Çiftehıvuzlardalı:i ak- başa kıldık. Hayatını parça 
Ben o sıralardı Çıltehıvuzlarda dı, ber ikimizin röıterdiği rıba, beni rene çıfırtmışlar· pırça anlattı. Dııırıdı, lıtan· 
hastı bir akrabamın yanında nefret ve iıtikrıb, ideta kat· dı.. Gittim, oo iki gün daha bulun meşhur ıotutu eıiyordu. 
bulunuyordum. Anide kırar ve· merleıiyordu. Onun kokuıu kaldım ve bu defa artık baıta, Sobanın · kartısında idik.. Bu 
rilmiş, hemen düğün yapılmış.. hakkındı Aferidenin fU ıözü, toprata kıvuttu. Ben evimize ınlıttıtı ıeylerin çoğunu bili-

Yazan: Saime Sadi 
13 -

Teferrüatını, ıonradın Aferide kıfımdı o kadar yerleımit ki, dönüoce öğrendim ki, ne Gü· yordum. llı:ide bir duruyor, 
anlattı. Gayri ihtiyari sordum: burıya reçirmaktao kendimi zide kılmıf, ne Aferide.. Hepıi beni, beoim hayatımı ıoruyor-

- O ne yapıyordu? alamadım. de fİtmiıler.. du. Ona bir yan muharrir ol· 
O 111 ıeaıaı birkaç defa 

dialedim. Hatta o ellerin ya
nak.larımı okııdıtıaı ve o ıöz· 
)erin, bqı mı giinefe dotru 
çevirip yüzüme baktıtııu bile 
batırlarıaı. işte, timdi böyle 
bir yer iıtiyorum. 

Tenbı, aakin bayırlar, beyaz 
çiçekler ıçıaıt bahçeler, meyva 
kokulırı, ıkın bir ıu .. Günqin 
mevıima göre ı11rupları, bızan 
gecelere kırışın ~ılrıo fırtı• 

nılu.. 
Aferidenln ıöziiaii keatiaı. 

Bütün bu tıhı1yül ettlti ve 
iatediti ıeylerde, hazin bir 
mıraıiyetin tezahürleri vırdı: 

- Aıılqıldı, dedim, aeni 

bir türbedar fİbi böyle llllZ, 

tenha tabiat puçalırıoı bek· 
lemete memur etmeli.. 

- Bilmem ki... Bilmem ki .. 
Diye mırıldandı. O rüo da· 

ha fazla birıey konuıımıdık. 
Çünkü, aıınHi gelmiJti. Ôyle 
hatırlıyorum ki, onuıı ıaaeainde 
Aferidedeıı birçok parçalar 
vardı.. Aferidenin birçok lıuıu
ıiyetlerl, muhakkak ki, anıdan 
releo bir verasetin eaeri idi. 
Fakat Aferidede bu karakter, 
o kadar olrun, o kadar ıuurlu 
ve temizdi ki, idetı, anneainin 
onsn teıiri altındı kıldıtı ıı· 
nılıyordu. 

Güzidenin dütiinüııda bulu-

Dedim. - Ekti -diye ilive etti· ıtır /kinci kııım dutumu söyleditim zaman 
- o .. b. ·dedi- ıorma Saime! bir koku... Atzındın detil. Aferideye, Hnelerce ıonrı doğruldu, bastı hasta güldü: 
Derin ir iirperitle ve röz· me11matından ıızıycır ıınki.. lunıın ıırkındı ve garbında - ilahi Saime -dedi· bizim 

leri gene korkulara dalarak: Danstı birıeyler mırıldındıl rasıeldiğim zaman, ilk ışım, memlekette yııı bayatı, fikir 
- Da_nı •ttim onıınla. •diye fakat dııymıdım. Hıfta1a Edir· ona dikkatle bıkmak oldu. hayatı nedir ki?. Mıamafih çok 

iliv• ettı· Doktorun birçok ar• neye ıidiyorlır.. Kayınvılide, Size tarif ettitim Aferide, iyi etmiısin .. içimizin, kıfamız•n 
kadaşlar: relıııişti.. Güzidenin çok zeki bir kadın olacak; 1e- dıh" uzam''• dıha ıenişlemit· neleri var ki, bunları hapıe:ı·, 
de kez•" Ben kim11yi çatır· niden muhtelif yerlerde arızi, ti. Fakat gen: ·nce idi. Göz· ğımiz zaman, ıstırapların en 
ıııadım .• Aralarında bir 11at çiftlikler vesıire ılmıf.. Bını, lerınin eski vıızııhunda ve pir· büyüğü ile kaışılaşıyoruı. At· 
buluaduııa; o kadar.. Odama uzun uzadıya bahsetti. Bunun lılı:lığında, bazı küçük gölgeler lımık nuıl bir ihtiyaçsa, gül. 
çekildim Ya onun üıtümda kı- mın11ını bir türlü anlıyamıdım. ve karanlıklar vardı. Burnu mek nasıl ki zamanında doğan 
lan kokuııınu uzaklaıtırmık Halbuki, Aferideoin ınlaıııı· daha ıivrilmiıti. Gözlerinin bir tezahürse; söylemek, yız· 
için derlıal tııvıletinıi l.ir paket dım dediti şeyi, ben bile an• dibinde, hafif 11rı lekeler ribi mak ta öyle birşey.. Mütemı· 
yaptım ve bizim ııçınıo kızına lımııtım. Onun da bıınu anlı· birıeyler belirmitti. Bütün bun· diyen hapsedilen fikirlerin ve 
yolladı~,k Müthiş bir koku.. dıfı bence muhakkaktı: lara ratmen, onda başka bir tıhaasüslerin getird.kleri feli-
Yaz funü, piı bıtıklıklarda Diter otlu için rözüne kea· rüzellik, kıdınlıtın ince ve ketler çok büyük oluvor. 
yatıp kalkın bıyvanların o ıtır, tirditi yavrunun önüne, inci eararlı rüzelliti inkiııf atmiıti. - Sonu ııar 
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. Gökten ölüm yağıyor 'X::ı0:~!\~::t Harp tarihimizin bir destanı ~ 
~--------------~c---._.. __________ ..._,.-J 

• Vera' un kalesi Almanlara karşı nasıl durdu? '' u .. · • ~~~~~~-=-~~~-=-~;;;;;;;;=--~--=----=-~~~.-;;;-=-..J ı~or111and4,de 
Yazan: Fransız erkanıharp kaymakamlarından Türkçeqe çeuiren l J 

Jorj Londen A. Kfimi Oral ne eT 0 muş? 
Bayrağı taşıyan nefer, bayrağı dikiyor ve Fransız gazeteferinde olcudu-

ölürken "Yaşasın Fransa,, diye bağrıyor' !:::~n ~~::ı.:~:~.~~=~;y;~: 
Almanların muannidane bü· 

cumlan, kuvvetlerimizin ıiairleri 
üzerinde barilculide bir tesir 
rapıyordu. Efrad; bııtanbaıa 
elektriklenmiı ve cesareti art· 
•ıı bir kitle halinde, Alman· 
lara karıı koyuyordu. Düımanı 
llerletmiyecetiz, ona, bir kanı 
yer kauadarmıyacığızl. 

Kıt'ıların baıında bulunan za· 
bltaa, ellerinde!ruvelverleri olduğu 

laalde çarp.,ıyorlar. 
Düımaa, kudurmuı gibi aal· 

dınyor ve gerilemek istemiyor. 
Manzara, fevkıllde korkunç.. 
'f oplarıa aamlularından çıkan 
alevler, ıimşelc çakıyor gibi or· 
talıtı aydınlatıyor, güneşin pin· 
laklatını ziyadeleıtiriyordu. 

• •• • ... ,.. a dört ameliyat yapılmıştır. 
- 7 - Cephenin ne halde olduğu- 919 yolcusile Nevyorktan ba· 

-Ah bedbaht çocuklar! nu bilmiyorum. Biribirimizden reket eden bu büyük Trans• 
Diye içimden yanıyorum. Ma· malumat almak mümkün değil; atlantikte herkes seyahat -şen· 

ahaza, müfrezelerim ilerlemekte her '-ıt' '- d ' · · ·· lı' klerı· yapa k d b 1 " a, "en ı vazıyetıne gore r en, vapur a u u· 
devam ediyor. hareket etmeğe mecbur. Kıtaat nan Bohek endişeli vaziyette 

Ansızın haber alıyorum ki, d k h bı"r hasta t f d ld arasın a i mu abere, adeta in· ara ın an çağırı ığı 
mitralyözlerimiz, mühimce bir 492 numıralı kabineden çı· 
düıman kuvvetini kıımı küJli· kttaa uğramış bulunuyor. Ma· kıyor. 
den ayırmağa muvaffak olmuş amafı b, daha evel kumandan· Sabah o 

l 
'·t · ı h luyor. Vapurda bir 

ve bu kuvveti, birkaç dakika 1" an verı en emir, er kıt'a ı. d le apandisit ameliyatı yapılacağını 
içinde kamilen imha etmiştir. "uman anının, endi kendine '-"imse aklına bile getirmiyor. 

Hayatımda bu derece heye- hareket edebileceği mahiyetinde F '-a"at çok geçmeden, vapurda 
can içinde yaşadıtımı hatırla· olduğundan, diğer kıt'alarla te • bulunan bir hastaya 45 dakika 
mıyorum. mas için vakit kaybetmet iste· içinde bir apandiıt ameliyatı 

Takviye kataatı almak suretile mıyorum. yapıldığı öğrenilince herkes 
kendisini toparlıyan 14 üncü Düşman, şimdi bütün kuv· hayrette kalıyor. 
fırka, Mazevil istikametinde ta- vetini top ateşine vermiş bulu· Bir çıkık hadisesi 
arruz için emir almıştır. nuyor. (Ermbembua) ormanı, Ayni gün, biri vapurun yük· 
Düımanın beşinci kolordusu cehennemden bir parça halinde sek bit yerinden düşüyor ve 

büyük zayiata utradlğı için, her tarafa mermi yağıyor. sakatlanıyor. Doktor kazazedeyi Kın ve ateı parçuı kesilmiı 
olan bu oeplaede bir an bile 
bl•ak, ia1&a11a tüyleriai ürper• 
ti yordu. 

şimdi müdafaa aziyetinde. _ Arkası var _ muayene ederek, boynunda çı· 
-·- ·-·- - ·- -~~ ... _ ... ____ ............. _. kıklık olduğunu görüyor ve te· 

Bayratımııı taşıyan neferin 
ıecaati, laarikulide birıeydi.. 
Franttz bayrağanın, daima ön 
afta dalıalanma sı, efrada ne 
büyük bir cesaret veriyordu? •. 

Attıt, şiddetle devam ediyor. 
Bayraktar, birdenbire yaralandı 
ve dittiil Yanında bulundutum 
için, ODll kaldırmata koıtum. 
Yiizime bakarakı 

- Kumıadanıml Merak et· 
meyiDiz, biı,eyim yok! 

Diyerek haykırdı ve hemen 
ayata kalktı; fakat yüzü aap
--~da. Bu balde bile bir hamle 

• 

Milli Küme maçları: davi ediyor. 
Bir apandisit ameliyatı daha 

Harb•ıue 3 • u•• rok o Bu ikinci ameliyat yapıldık· 
, , tan az sonra, yo'.culardan genç 

G 
•• 7 G s ve güzel bir kız sancılanıyor. 
uneş araıı o Muayene neticesinde onun da 

• • , apandiıitten mustarip olduğu 

G l 
anlaşılıyor ve derhal ameliyatı 

a atasaray hakim oynadıfı ha/Je fırsat· yapılıyor. Fakat bu seferki 

lardan iatilade edemiyerek matlup oldu ameliyat esnasında, 11r1ıntıyı 
- kesmek için vapur hızını azal· 

.. An.k~ra! 21 (Radyo) - .Oç~k, akınları başladı. Güneı kalesi tıyor. 
dun ıkınca maçını Harbıye de birçok tehlikeler atlattı. Kale Hattı üstüvagı ge~rken ga-
yaptı. Gene bozuk bir oyun dibine kadar ıokulan Necdet pılan dördüncü ameliyat 
çıkardı ve eline geçen birkaç Haşim, Bülend birkaç fırsat ka: •Normandı. Hattı üıtüvayı 
fıraatt.aa da iıtifade edemedi. çırdılar, batta Haşı'm bo• ka· k ., geçer en vapurun güvertesinde 
Harbıye maçı 3·0 gilii büyü" leye topu sokamadı. · '-k gezınmede olan genç bir deli• 

ı.~ far la kazandı. _ 24 üncü dakikada Güneş ı~· kanlı ansızın yere düşüyor. 
GalatasGl'ag - Guneı ne ıold · d' R b.. · B • -_ı 

1 
an m ı. e ıının orta· unun aa muayeneıi yapılanca, 

1apıyor ve b yr ğı iki kayanın 
...... diktikten ıoara: 

- YafUıD Frınaal 
Diye batırıyor ve düşüp 

ölüyor!.. 
Kıt'alara verdiğim emir yerine 

ıelecek.. 
Düıman, bir kanı dahi iler· 

liyemiyecek •• llerliyecek olursa, 
biz sat kılmıyacağız.. 

Vaziyet, son derece tehlikeli.. 
Alayımdan mevcudun yarısı 
kaldıysa, büyük bir muvaffaka· 
yettir. 

Eyvah, ben de yaralandım. 
Maamafib, yaram hafiftir. Şim· 
di, keadimi düşünmüyorum. Bi· 
raz kın akacak, o kadar .• 

Ala11mın canıiparane müda· 
faası karııaanda, düşm anan fazla 
ısrar edecetine lcat'iyyen ihti
mal vermiyorum. 

Etrafımdaki cesedlere bıkı· 
yorum da, aldıtım yaraya biç 
ehemmiyet vermiyorum.. 

Almanlar, tahmin ettitim gibi 
birdeabire ric'at etmete baı
laclılar; fakat, terkettikleri ara· 
ıiyi, karıı karıı ve hayrete ı•· 
yan bir inadla müdafaa ederek •• 

Ben, bu vaziyetten istifade 
ederek ileri emrini veriyorum. 
Almanların terkettikleri arazi, 
ceaedlerle dolu; adeta cesed· 
lerin ü.zerindea ıeçiyoruz!.. 

Almanlarda panik eıeri yok. 
Ricat, çok tedrici devam edi
JOr. Bu ıırada, alayım için tak· 
viye kıtaab geldi, boşluk sür
atle dolduruldu. Harb eden ef· 
rad, takviye kıtaatımn ıeldiğini 
rörüace, büsbütün cesaret aldı, 
kuvvei maneviye mükemmel. 

Heyecan içindeyim. Kıtaatın 
bir kısmı arslan gibi bir sıçra· 
yışlı, biraz ötedeki çalılığı tut· 
tu; Almanların bir mitralyöz 
bölüğü bu çalılıkta idi. Delice 
bir hareketi Maabaza, çahlağı 
tutan müfrezeler, düşman tara• 
fından henüz ıezilmemiı bulu
nuyor. Düşman bunları görecek 
olursa, tek neferia kurtulmasına 
imkia yoktur. 

stanbul, 21 (Hususi)- Dün ladı~ı top M ı · h· ~ d le d . . ' a e ı ın ayaaın an en isini kan tıkadığı anlaşa· 
mevsımm en hararetli ve iddi- Sala"hedd" t· G 1 1 D k 

l b
. 

1 
me geç ı ve a ataray ıyor. o to-un gördüj'ü lüzum 

a l maçı, ID erce Seytrcİ ODÜn• 1-aleı'ıne ı'k"ınC·I d f } L ' " • b K e a o ara" g r uzerıne u gence de bir amelı' • 
de Taksim stadyomunda yapıldı. di Bo-yl• b" · d G ı' . 
G 1 G

.. .. . · "ce mncı evre a a· yat yapılarak tedavi ediliyor. 
a atasaıay • uneş \culublerı· tasara h"k. · t. d f '- B '-• • y a ımıye ın e ve a"at ereKet versin vapur az sonra 

nan taraftarları, stadı do.dur· Günec"n ı b ·ı · J d " ·d ğ' .. vı ga e esı e netıce en ı. gı ece ı yere yarıyor ve dok-
muşlardı. Hava ııtuzel, stadyom lkı·ncı· d d · · d d h" b" .. _ . evre e ıse vazıyet tor a urmadan neşter kullan-
ıçd 1~ m

1 
•bçtlakgorulmemış dere· büsbütün değ i şti. Galatasaray maktnn kurtuluyor. 

ce e_ "a a a 1 tı. beş gol daha yedi ve b.r tek -------
Musabakaya saat 16 da baş- ıayı bile yapamadan, 7-0 mağ· Ana kız 

landı. Hake~,. başantrenör liib olarak sahadan ayrıldı. 
Her H .nder ıdı. öldürüldü/er mi? 
Güneş takımı, Rasihi de Bisiklet ı oşusı.ı 

Pariıten getirmiş ve takıma al- Pazar günü Cumaovası ile 
mışt~. Sahada şöyl~ diz ldi: Torbalı arasındaki arızah yol 

C1had; Faruk, Reşat; Yusuf, üzerinde mevsim biıikiet kır 

Rız~, Ô~cr ; ~alah::~din, Ras.h, koşularının ikinci ıeriıi yapıl· 
Melıh, Nıyazı, Rebıi. m ş'ır. Rekor yapmak için yeni 

Gal~tasaray: ... biııkletle koşan lzmirin en iyi 
Sacıd; A~nan, Reşa~; Musa, b ıikletç si Alsancaktan Bayram 

E!.fak, Suavı; Necdet, Suleyman, yolda düşmesine, bisikletin 
Bulend, Meh.~et, Haş m. frenlerinin bozulmasına rağmen 

Oyuna Guneş başladı. Bu gene birinciliği almıştır. 
akın Adnanın uzun bir vuruşile Yırm'ı bec '-'l t .. · d k 'ld' 1 . ., ıu ome re uzerın e 
eıı ı. Ik beş dakılca Güneşin yapılan bu ya ht l'f k 

b 
.. k. · · d . y . . rışa mu e ı u. 
a ımıyetm e geçtı. edıncı lüplere mensup 15 k d b' "k 

d k'k d ld · G a ar ııı -

l ·ıa 1 ~-·a ~.0d f~? lınen M üneş· letçı iştirak etmiştir. B•yramln 
ı er, ı"ı mu a n at atın elibin relcoru 50 d k'k d 1 · ·ı·~· • ·ı 'lk il . . a ı a ır. .cıocı ıaı 
ayagı e 1 go erını yaptılar. 50 metre kadar farkla Alsan· 

Bundan sonra Galatasaray caktan Mustafa, üçüncülüğü 
llA .. T • • Ateşten Salaheddin, dördüncü· 
lY.1011lSa lCaret lüğü Doğarıspordan Cahit aldılar 

Odası secimi Doğanspor·Demirspor 
' Manisa, (Hususi) - Manisa Ege kupası müsabakalarına 

Ticaret Odası mecliıi azalarının hazırlanmakta olan Dotanıpor 
intihabı nihayet bulmuştur. in- takımı pnar günü Alsancak 
tihaba vali namına mektupçu sahasında Demirspor talcımile 
Şevlci Birsel riyaset etlDiştir. karşılaşmış ve maçı 6 - 2 ka· 
Seçimde iş Bankası müdürü zanmıştır. 

Hamid Bayhun reisliğe. 1-iüıe- -----,•-••---•• 
yin Üzümcü ikinci reisliğe, Hu· Dr. Behçet Uz 
lusi Can reis vekilliğine, Sadet· 
tin, Ali Çipil oda azalıklarına Çocuk hastalıkları 
seçilmişlerdir. Bu zevatın aza· miitehasaııt 
lakları Vekaletçe tasdik edil
miştir. 

Manisa Ticaret Odası yalcın· 
da Ankarada yapılacak Tıcaret 
Odaları kongresi için hazırlık· 
larda bulunmaktadır. 

Hastalarını 11,30 dan bire ka· 
dar Beyler a;okağında Ahenk 
matbaası yananda kabul eder. 

Muagenehane telefonu 3990 
Ev teıefoıau 2261 ·--------

••• 
Şüpheli Rus, inkar 

ediyor 
Yedi baftadanberi ortadan 

kaybolan genç bir dul kadınl• 
orı yaşlarındaki kız hakkında 
Franıız gazetelerinde şu satırları 
okuduk: 

Madam Kler< ismindeki or· 
tadan kaybolan bu icadın ve 
kızı, geçen Teşrinievel ayında 
•Abese dö Goraje,. deki arazi-

ıini terkederek, Fransanın Taluı 
civarındaki Revel kasabuına 
yerleşmiştir. 

Orada kocası kunduracılık 
eden madam Sernis isminde bir 
kadınla içli dışlı olmuıtur. 

Madam Klerk, kiraya verdiği 
araziıinin gelirile geçiniyormuş. 
Ayrıca ora otellerinin birinde 
bulaşıkçılık da edermiş. Bu 
suretle gayet mütevaıa bir ha· 
yat yaşarm1ş. 

Geçen 23 Kanunusanide ma
dam Klerk k;zı ile beraber, 
oturdukları evi terkediyor. G i
derken de, madam Sernise, 
"Abese dö Goraje" deki bazı 
ufaktefek eşyasınını oradaki 
komşusu Şoklazer isminde bir 
Rusa satacağını söylüyor. 

Genç kadın ve kızı Ravcli 
terkederlerken gayet şen imiş· 
ler, fena b!r maksatları olduğu 
hiç de belli değil imiş. 

Bütün araştırmalara rağmen, 
madam Kler in evinde hiç bir 
şüpheli mektup bulunamamış· 

Çana_kkalede 
~-----------------

18Mart1915 
------~-----------------4- etmiştir. Zah iren haksız görü· 

Arşidük Ferdinandın katlinin nen ve hal ve maslahatın icabı 
ferdasma tesadüf eden ertesi çareaiz vukua gelen bu intikal 
günü beynelmilel vaziyet kor- lstanbulda derin bir infial ve 
kulu görünüyordu. Ağustosun lngiliz kavmine karşı bir soğur 
ikisinde Amiral Souchon iki luk hissi yarattı. Bu suretle 
gemisini S 'cilyada Messina lima· Türkiye cılız deniz kuvvetlerine 
nına götürdü ve orada ftalyan· birden b ir kuvvet verdi; Göben, 
ların protestolarına rağmen Yavuz Sultan Selim oldu; Bres• 
tam kömürlerini aldılar. Ağus• lau da adını Midilliye çevirdi. 
tosnun iiçüncü günü sabahın Alman zabitleriyle gemicileri 
birinde tekrar hareketle batıya şapkayı cıkarıp fes g:ydiler, 
seyrederek, ıeyir fenerleri ya· Souchon Türkiye bahriyesi ııin 
nar bir halde, 17 mil süratle, başkumandanı oldu. 
Fransız t.burlarının geçmesi S .. ı ·h onu ta ı e bağlı bir hat• 
belclenen Cezayir· Marsilya bat• Bü} ük Britanya Alman efra-
tını keımeğe gittiler. Her ne· d h 
dense birbirlerine rastlamadılar. ının ter isini istedi. Başlıea 
Lakin akşam saat altı da Al- T ürk muhrıplerini donatmak, 

Türk efradını talim etmek ve 
manya ile Fransa arasında harb 
zuhur ett' f haberi telsiz tel· tamir işlerini görmek maksadile 
grafla ulaştı . Ağustosun dör· 3800 kadar daha A lman trenle 
düncü günü sabahı altıda Gö- lstanbula geldiler. Birinci te1-
ben Rus bayrağı altında Cezayir rinin sonlarında Göben refak• 
civarandaki Pilippeville şehrine tinde Hamidiye hafif kruvaıö-
muvaaalat ederek sıhte bayra· rile ikı de muhrib olduğu halde 
ğını indirdi ve Alman bayrağını Odessa, Theodosia ve Seva1-
çekerek şehrin liman tes· satını topolu bombardıman ederkea 
bombardıman etti. Breslau da Breslau da Nevrossiaki petrol 
ayni suretle Bon·ı topa tuttu. sıırmçların1 tabrib etti. Bu K .. 
Cezayir taburlarım hamil olan raden z akınından so:>ra Rusya 
nakliye gemileri de bu suretle Türkiycye ilanı harb etti; ikinci 
üç gün geri kıldılar. teşrinin ilk günü itilaf sefirleri 

ilci gemi bu vak'adan sonra fatanbulu terkettiler ve Çanak· 
yüzlerini şarka çevirip yollarına kale boğazmın dıprıaında bek· 
devam ederlerken Ağustosun liyen fngiliz filosu da ilk fır-
ayni dördüncü gününün saat satta, harici iıtibkimlara bom-
2,35 inde Nauen radyo istas· bardıman etmek üzere emir 
yonunun bir telsiz telgrafı Al- ald ı. 
manyanın ayın ik"sinde Türkiye Türkiye bükümetini çok ciddi 
ile bir ittifak akdettığ;ni Souc· musaraaya bulaştıran Soucbo· 

1 

hona iblağ etmiş bulunuyordu. nun bu iki gcmis\ lngiltere ile 
Göbeo i e Bre1lau'm Çanakka· Fran.aayA da ('ole afAr uuifaler 
leye gitmeleri lazım gelıyordu. yükletmi bulunuyordu. Maatt .. 
1500 mil daha gidilecek de· essüf mütelıfler de tarihin uzun 
mckti. Bunun için Souchonın devirlerinin beyan ve ifade el· 
vechci azimetini tekrar Messİ· tiği tabiyei bahriye esaslarına 
naya çevirmeıi ve kömürlük- göz yumarak sonu talihe batla 
lerini yeniden doldurması ıcap bir hataya düştüler: "Gemiler 
ediyordu. Fakat Ağustosun istihkamlara karşı küfüv olmı-
dördüncü günü kısmen lndomi· yarak mübareze ettirilmıştir. 
table ve Jndefatigable adala· Bir gemi ile boy ölçüşebilea 
rında iki lngiliz barb kruvazörü bir istihkamın karşııında ayai 
tarafından yolu kesilmiş ve parayı ıstihkamdan daha faala 
takip ed lmekte bulunuyordu. barcıyan bir gemi artık dur .. 
Gece yarııına kıdar Almanya maz.. Admiral Mahan yıllarca 
ile Büyük Britanya aras nda evci neşrettiği tıbiyei bahriye 
ilanı harb edii memiş olduğun· adlı eıeri üstadanesinde bu ne-
dan Göben ile Breslau ertesi ticeye varmıştı. Maamafib, bu 
günü crkenderı Mesıinaya seli· esaı!ara meydan okurcaıına, 
metle vardılar. B r kere daha gemı toplarının evveli hariei 
mahrukatını tamamladıktan son· istihkamları iskat edip sonra 
ra nihayet ayın altısında Sicil- ortadaki müdafaa hattına ıal .. 
yadan ayrıldılar. be ederek nihayet Çanakkale 

boğazının bütün müdafaa hat· 
10 Ağustos gecesi Marmara 

denizine girdiler. Alm•n d P· ta.ram fe~hedip lstanbula dotru 
lomatlarile Alman kara ve bır geçıd açabi'mek ümidile 

gayri fenni parça parça ve da. 
den iz zabitlerinin, geçen iki 
senedenberi, kurup çevirdikleri ğanık hareketler başladı. 
dolabın derhal tesiri görüldü. Ufacık bir alayiş ve debde-
Bu iki güzel geminin cazib benin bile yokluğuna ve mermi 
manzarası ve A lman hükuoıe· telefinden tevakki edilişine rat-
tinin gösterdiğ~ bunları satmak . men zaman, Mabanın halduaı 
arzusu Türkiye hükumetini ha· derhal teslim etti. "Gemiler İ• 
rekete getird i. tihkamlara karşı küfüv olmıy .. 

Türkiye hükumetinin bunlara rak döğüştürülmüştür •• 
müşteri olması pek tabii idi. Müdafaayı yalnız boğaılar-
Çünkü lngiltere inşaatının ik· dan geçmek istiyen filoya kar11 
mali pek yaldaşmıı olan Reşa· deği l, gıda, malzeme, cephane 
d iye ile diğer drednota (*) te· ve mahrukat yükile gelen ae· 
mellük hakkından mahrum milerc karşı da müdafaa vaı~ 
edilmişti. Muhasamatın ilanı fesile mü,kcllef olan asker için 
üzerine Britanya hülcümeti tara· bu isti hkamların ifnası bir kara 
fandan vaz'ıyet edilen bu iki işidir. Bu hakim karatopları 
gemi Erin ve Egincourt adla· susturulmuş olsalardı itilaf fılo-
rilc filen büyük filoya iltihak sunun lstanbula muvasalatmdaa ------------•! sonra açlıktan teslim olacakları 
tır. Bazı kimselerin şehadetine da derkar idi. 
nazaran, genç kadınla kızını Şubatın on dokuzuncu günü 
komşusu Rusun oldürdüğü zan· sabahın 7,58 inde idi lci Çanak· 
nolunuyor. Fakat bütün sıkıştır· kale boğazı methalinin cenub 
malara rağmen Rus Şok lazer tarafındaki "Orhaniye,. Türk 
hiçbir itir afta bulunmamıştır. bataryasından ilk mermi atıldı. 
Meseleyi aydınlatmak için tahki· (*) Sultan O man olacak. 
kat q ... vam ~\melctedir. -Arkası fltu-P 



....... 
f?uf!ünkü program 

lstanbul radyosu 
oı.• neşrigatı: Saat 12,30 

Plikfa Türle musikisi - 12,50 
Havadis - 13,05 Plakla Türle 
ml'sikisi - 13,30 Muhtelif plak 
neş ıyatı. 

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 
Plilda dans muaikiıi - 18,45 
Hılkevi neşriyat kolu namma 
NJaret Safa - 19 PiakJa dana 
muaikisi - 19,15 Konferans: 
Eminönü Halkevi sosyal yar· 
dım ıubesi namına Doçent Fey
z1allah Dotnıer (Sosyal dit ta-

babetinia faydalar ı)-19,55 Boru 
haberleri - 20 Klisik Türk mu· 
aikiai: Nuri HıJil ve arkadaşları 
tarafından -20,30 Hava raporu 
- 20,33 Ômer Rıza tarafından 
arapça IÖylev - 20,45 Vedia 
Rıza ve arkadaılan tarahndan 
Türk muaikiai ve halle ıarloları 
(Saat ayuı) - 21,15 Tahsin 
l'ırakuı ve arkadaşları tarafın· 
dan Türk muıikisi ve halle pr· 
kdara 21,50 Orkestra - 22,45 
Aiana haberleri - 23 Plakla 
.. ıolar, opera ve operet par· 
çalan - 23,20 Son haberler ve 
ertai ıünün programı. 

Ank•r• radyosu 
Ôlle nefrİgatı: Saat 12,30 

Muhtelif plilc nepiyatı - 12,SO 
PWda Türk muaikiıi ve halk 
ıarlaları - 13,15 Dahili veba· 
rici haberler - 17,30 lnkılib 
derıleri: (Halkevinden naklen) 

AJc,. .. •ırigatı: Saat 18,30 
Plilda duı muıikisi - 19,15 
Türk muıikili ve halle şarkıları: 
( Hikmet Raza ve arkadaflara ) 
- 20 Saat ayan ve arapça 
netriyat - 20, 15 Türk m usilcisi 
ve halk tarlalara (Melek Tokgöz 
ve arkadaşları ) - 20, 45 Solo 
Yiol•: (Necdet Atak) piyanoda 
w...ı Bi.-21 Sıhhi konQfma: 
Or. Nwet Karuu - 21, 15 
Stld,o aalon orkestrası-- 22 

TRENLER: 
lsmirdea hor gilıl kalkH trea. 

Jerio hareket uatleri .. 

Aydın hattı; Alsancalc: 
lzmir°Karalı:uyu•Aakarı: Puar. 

teri. çarpmba. cuma, panr güıılori 

1&at 21,3S de. 
Jsmir • Nazilli: Her g1lD ••t 

15.40 da 
lnnir·Denizli: Salı, p&l'şemlM. 

rumarteai f?Ünleri !aat 6,30 da 
1ımir0Tire.Odemit: Henaba& 11aat 

5.35 Cle bir katar. her UfalD Mit 

17,30 Ödemite bir ırea, 16,30 da 
Tireye otony. 

Afyon lıaitı: Basmaneden: 
lsmir-1etanbul·Ankara: Hor güıı 

11111t 7 de (pazar, cuma, çar~mba 

gfinleri yataklı •agon·bfife balunaıf 
llmir • Soma: P .. ar •• paıar• 

re.i gtnl•ri eut ıs. 28 de 
İa•ir·Bandırma: Pazlll', ııah, per

,embe n cumarteli gQDleri aabahl•• 
yic ıaat 7,20 de mubtefü katar~ 
paıart .. i, çart•m ha. cuma gftnlen 
ektpl'ea 11at 12 de 

İzmiz..Soma: Paur Te puarleli 
gtinleri aut 15,28 de 

Her zaman lazım olan tele
fon numaralOI' 

Y ıngın ihban: 2222 • ,.bir tele
fona mene.at numaran: 2200 • .. 
hirleraruı telefoa müracaa& nama• 
raaa: 2150 • elektrik: prked: 2®'· 
bnaguı: 2326 • poUı: 2463 • imdaıfı 
mhht: 2040 • Bannane iatuyona: 
3638 • Abancak i1taeyo•a: 213-ı • 
Paıaport npar üt.leei: 2854 

Şehir nakil •uıtalanlWI uhall
leyin ilk .. pee IOD buekel 

ıutleri: 

Tramoay lar. 
Ber ubala GtMlyabılaıa ..a 

bette bir tıamT•J haeket eder. 
Bmıu eaaı altıda banket eden ikiJa. 
ci ttamvay takib ea-. Bmadu 
eoma her dört a.tibda bir ıram. 
vay nrdu. 

Gece 10a t1a111Tay GIMIJlbdu 
2',5 dedU. 

K.ouktan Caselyahya ilk tnm• 
vay ubableyia 5,26 dadır. ~ol 
tramvay bir IUC IOan. 6,2G ıia ... 
nbt eder. 

Jtoaakta Gbelyahya gece IOD 

1ramfty ..as lıirde banket eder. 
Bmıdu nel U dıe INı "'1UDhJ 
nıdaı. 

Aiam haberleri -22,15 Yannki Vaprulc 
propam. Jaıirdta Karpyabya ilk npat 

M•a.telif Avrupa iıtuyon ları· •at 5,"5 te P ... porttaa kalbr. Gece 
toa npar 1U1 11,IO • ~--DID bu alqamki proıram özü: ._ llUebt eder. 

!Jtlıa/oailM ~ ı..n Ut ftp111 

21, 15 Bülcr., : Senfonik kon· ...ı 6.20 Uc1ir. ioa •..- da poo 

ur, prla, 22 Viyana: 5-f«fllik 1aat 2' dedir. 

1c...., ( Handel. Ha1en.. ~. .,::.~=~ .! 
wt). ·!.~ ............. 

Ha/il lcoaNrler: ·-·il:========== 
7,10 8erlia kıMdaJ-: Hafif 

•liki, ( 8, 15 devamı ), 9,30 
Puit Kolotayal: Plik ( 10,15 
keza. 10,45 keza, 11,30 keza, 
13 ba ), 13 Berlin kıaa dal· 
,..a: IWif •aıild, ( 14, 15 de· 
.._ ), 13,10 Belırad: Sanda 
Mska orkeltraıı(14,30 devamı), 
14, 15 ı>.ıriı Kolonyal: Konser 
.-ı ( 15 Keza ), ıs, 15 Bertin 
~ dalp11 ı Muıilci ve şiir 
( t6,30 Şen praıram ), 17,10 
Va,.ovı: Aalceri bando, 17, 10 
.. o: Radyo orlı:eıtraıı, 17,45 
Berlfn ktıa dalpaı: Halk kon seri, 
( 18,SO devamı ), 19,20 Peıte: 
Çlıu orkeatruı, 19,20 Bükreı: 
ça,kovıkinin eaerlerinden plik· 
ı., 20, 10 Liypziı : Bir çok 
mlftetlerin beatekirlannın plak· 
lanaclan, 21, 10 Peşte: Orlceatra, 
22,45 Belgrad: Plak konseri, 23 
Varıova ı Radyo salon orkes· 
traaı, 2!, 10 Bülc:ret: Plik kon
-'• 23. 20 Peıte: Plilc konseri. 
O,.rt1ltu, 01Mretl11r: 

20 Berlin kısa dalıHı: Gou· 
nacl'auu Marıerete operası, 21 
Pıaı: johaan Strauu'un •ziıe
... baron. opereti. °" •••llciai: 

18,30 Praı: Keatet konaeri 
(Mowt). 19, 15 Biikret : Triyo 
oda muaikiıi (Beetboven). 
"-""llerı 

18, 1 S V arıova: Şarlı:ı reaitali, 
18,30 Pette: Payano refakatile 
.-kı, 18,30 Brieo: Halk ,..._ 
laları, lG,15 Berlia lua dalguı: 
FJüt ve piyano konHri, 20,30 

Bergama kermesi 
Bergama kermui 22·28 .... 

yıs hlftaıındadu. Kermet hazır
lıklarına ehemmiyetle devam 
ediliyor. Güzel bir broıür ha· 
ıırlanmııbr. Yakında tabı ve 
tevzi olunacaktır. Bergama mii· 
zeai müdürü ve Halkevi Baı· 
kana B. Osman Bayatb kermeı 
hazırlıkları için dün tehrimize 
gelmiştir. 

Bu seneki kermes programı 
geçen senekinden çok zengin 
hazırlanmıştır. Ok atmı, Kal· 
kan, Cirit, Zeybek, Datlı ve 
Bengi oyunları temsiller, Kozak 
çamlığı günü ribi cazip eğlen
celer için şimdiden teşebbüs
lere giriıilmiıtir. Çandarh pli
jında mehtaplı bir gece geçiri
lecektir. 

Bergama aaf l ılc gardıı 
Kültür Bakanhtı, Bergama 

sağhlc yurdu Aaldepiyon adın
daki eıerden 160 tane aabo 
almıştır. Bu eser, Berga müzesi 
müdürü B. Osman Bayatlı tara
fmdan yazılmlf ve tabettiril· 
miıtir • 

Etki Bergamada kurulan has
tanen in tedavi uıullerini gölte
ren, tarihe aid bir eserdir. 

Varıova: Brabma'ın eserlerinden 
piyano konseri, 21 Belırad: 
Halk ıarkıluı, 23,20 Belırad: 
Hallı: ıarkıları. 
Dan• mıuilcisi: 

13,45 Berlin ima dal1a11: 
23,3S Liypziı. 

ı\ N ADÔl!if · ~---~· ~·- - - - - · Mart .2'.l -

Ankara, 21 (A.A.) - B. M. 
Meclisi bugün Hilmi Uranın 
başkanlığında toplanarak as· 
iceri ve mülki tekaüt kanunu· 
nun 48 inci maddesinin tad;. 
Jin~t Müze ve milii saraylardan 
alınacak dühuliye ücretlerine ve 
devlet müessesclerile Türkler 
veya Türk sermayesile müte· 
şekki) şirketler tarafından satın 

alınan buharh gemilerle mem· 
lelcette yapılacak m ümasilleri 
için getirtilecek eşyanın iÜm· 
rük resminden istisnasına ait 
kanunların ikinci müzakerelerini 
yapmış ve kabul etmiştir. 

Gene bugün bu toplantıda 
1937 mali yılı muvazenei 
umumiye kanununa bağla büd· 
ce ve cedvellerin bazılanndı 
detişiklilc yapılması, Nafıa Ve· 
kalcti 1937 yılı mali yılı büd· 
cesinde Nafıa Vekaleti emrıo
deki mektepler, inşaat, tamirat 
tesisatı vesaire masrafları kar· 
şılığı adiyle açılan husuai fa· 
sıla konulan tabaisattan sar· 
fedilmiyen kıımıoın 1938 mali 
yılı büdcesine yeniden varidat 
ve tabıisat olarak kaydedilme· 
sine, Osmanlı Bankası imtiyaz 
müddetinin temdidi hakkındaki 
kanuna ek kanun layihaları da 
kabul olunmuıtur. 

Bu ıonuncu kanunun müza· 
kereai ıarasında sorulan bir su-
ale karşıbk veren Maliye Vekili 
Fuad Ağralı, Osmanlı beokası· 
nın mukavelesi mucibince dev
lete iki milyon 500,000 İngiliz: 
liralık kredi açılmış bulunduğu· 
nu hatırlatarak demiştir ki: 
-Bunun 1,250,000 lirası imti

yaz miiddetinin hitamına kadar 
devam edecek olan beıabı ca· 
ridir. Diieri de mukabilinde 
Türle lirası verilmek auretile ve 
muvakkat namı ile açılan 
1,250,000 lngiliz liralık kredi· 
dir. Banka imtiyaznamesindelci 
madde mucibince 937 seneıi 
mayısının 31 inden itibaren her 
sene bu muvakkat kredinin 
250,000 lira11 iade edilmek ıa· 
retile 941 1ene1ine kadar ka· 
pıtılmaıı lazımdır. 

HülcOmet elinde bu krediyi 
daha genit tutmata lüzum gör
dütünden dolayı bulca ile an· 
lqaralc bunu dört Hne geriye 
atmııtır. Yapılan muamele budur. 

B. M. Meclisi Çartamba p 
nü toplanacaktır. 

Kırılan rekorlar 
Berlin, 21 (A.A.) - Hein

kel markalı 2 motörlü bir de· 
niz tayyaresi dün ilci bin kilo 
faydala hamule ile 2000 kilo· 
metreden fazla bir meaafeyi 
saatte 329 kilometre ıiiratle 
katederek ilk 1000 kilometre 
e1nuında 331 kilometreyi bal
muı ve bu ıuretle 8 dünya re
korunu kırmııbr. Bu rekorlar 
ıunlardır: 

900-1000 YO 2000 kilo fay. 
dalı hamule ile 1000 kilomet· 
relik rekorlar, bamuleıiz 2000 
kilometrelik rekor, 5000-1000 
ve 2000 kilo faydalı hamule ile 
2000 kilometrelik rekorlar. 
Görin, deniz tayyareaini inoa 

eden Dr. Heinkel ile tayyare· 
oin mürettebatına bir tebrik 
telgrafı göndermiştir, 

Kararı geri aldılar 
Londrat 21 (Radyo) - Deyli 

Telgraf Viyana muhabirinin hu
dut haricine çıkınhnası hak· 
kandaki karar geri alınmışhr. 

Bat vekilimizin 
en ıon resimleri . 

Büyük eb'ıtta Başvekilimiz 
S. Celll Bayırın fototrafileri 

yalnız Hacı Alipata otelinde 
foto, ressaoı B. limailden teda· 
rilc edebilirsiniz. 

Ç i°ıı-Ja po n harbi 
- Başı 1 inci sahi/ede -

gösterdikleri taarruzlar kat'i bir 
muharebe vermeğe hlz rland ık· 
larını göstermektedır. 

Japon kaynaklarından alınan 
maf uma ta göre, Çinliler, Haysu 
ile Kuiteb arasında 16 fırka, 
Kuiteb ile Loyang arasında _20 
fırka ve Loyang ile Sianfu ara· 
sında da 10 fırka tahşid et· 
mişlcrdir. 

Maamafib bu fırkaların mev
cudu ancak yarıyarıyadır. Ve 
modern silahlardan mahrum 
bulunmaktadır. Japon kuvvet· 
leri daha az iıe de en modo rn 
aililara ve bilhaı .. ağır topçu
ya malik bulunuyorlar. 

Hankov, 21 (A.A.)- Çio ka· 
rargihının bir tebliğine göre, 
Saotungun cenubi ıarkisinde 
Tientıin·Pukov demiryolu bo· 
yunca ilerlemekte olan Japon 
kuvvei aıliyeai bu demiryolu ile 
büyük kanalın birleştiği nok· 
taya gelmiştir. Sol) Çin mevzi· 
leri Hsusu şehri ile bu kanıl 
arasındadır. Taarruzun bidaye· 
tinde cenahlara doğru çekilmi, 
olan mühim Çin kuvvetleri 
şimdi Japon ordu•unun gerile· 
rine taarruza başlamıştır. Diğer 
taraftan Tientsin şebrindo de 
muharebeler olmaktadar. 

Modern Çin kıtaab daha 
garpta bulunan T ıininı ıebrine 
kadar ilerliyerelc bu şehre ta· 
arnaza ba~lamıştır. Japon lcuv· 
vetleri L1njinin Çin ordusunun 
kuvvetli tazyiki karşısında Sus· 
ıeyenin civarına kadar geri çe· 
kilmişlerdir. Ciogtaodan mühim 
takviye kıtaata almıılardır. 

Allahabadda 
Vaziyet büabütiin 

vahimleıti 
Londra, 21 (A.A.) - Bom· 

baydan bildirildiğ ne göre. Al
lahabadda vaziyet büabütiin va· 
himleımqtir. Son günlerde kanlı 
çarpışmalar olmq, 7 kiti ölmiif 
ve 43 kiti de yaralanmaıtır. 

Dün, yeniden çarpıtmalar ol· 
muı ve ölülerin ıayııı 14 do 
çıkmqtır. Binlerce kiti dağlara 
kaçmaktadır, bütün matazalar 
kapanmııtır. Mühim lngiliz tak· 
viye kataah AUababada göade· 
rilmektedir. 

- Borsa 
21-3-938 

OzUm satıtları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

288 Alyoti bi. 11 13 
133 inhisar ida. 9 11 75 
63 Y.E. Ben. 11 815 12 25 
18 V.tel 11 75 12 25 
32 K. Taner 14 16 
30 Ş. Rıza H. 13 75 14 
21 Esnaf Ban. 12 12 
12 Ş. Remzi 12 12 
6 J. Koheo 12 12 

623 Yekün 
239226,5 Eski Yekun 
239849,5 Umum yekun 

Piyasa flatl arı 
21-3-938 çekirdelcıiz üzüm 

orta fiatleri: 
No. 1 ıo 1s 

• 8 11 25 

" 
9 11 75 

• 10 12 75 
" 11 15 50 

incir satı,ıarı 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

97 A. H. Nazla 4 1S 4 75 
Hurda 

130080 Eski Yekun 
130177 Umum yekun 

Zeytlnyaaı satışları 
Kilo Alıcı K. S. K. S. 
4464 Muh. Alıcı 33 35 

Zahire satışları 
C. Cinıi K. S. K. S. 

B Kent Palamut 45137 
9 Kilo P. çekirdeği 3 6 
7 B. Pamuk 33 41 

Manceıter Gardiyan 
gazetesinin tavsiyesi 

Londra, 21 (Radyo) - Man· 
çeıter Gardiyen gazetesi, ltalya 

~lmanvanın lsıı8nyadaki 

WWWWWW::: SEZ 

Karşıyakada 
Konferans v~ konser 

Çaşamba aünü akşamı saat 
8,30 da Karşıyaka Halkevinde 
muallim B. Ali Kemal Karada· 
yı tarafından çocuk terbiyesi 
üzer nde istifadeli ve güzel bir 
konferans verilecektir. 

Ertesi perşembe akşamı da 
ayni aaatte Karşıyaka ıağır· 
lart dilsiz ve körler enltitüsü 
körler konservatuvarı tarafından 
sırf Mozartın eaerlerinden ha· 
zırlanmış zengin bir program 
dahilinde güzel bir konser ve· 
rilecektir. Konserden evel, kısa 
bir musahabe yapılarak Mozar• 
tın hayatı ve san' atı anlabla· 
caktır. 

Hitler 
Çekoslovakya meıe
leıi/ e timdilik a/d. 

kadar olmıyacalı 
Pragt 21 (Radyo) - B. Hit• 

lerin, Avusturya meselesinden 
sonra derhal Çele meseleıile 
meşgul olmak i ıtemediği haber 
alınmıştır. Bu haber gerginlitio 
biraz yatışmasında amil ol· 
muştur. 

ita/ya 
NapoJit 21 (Radyo) - ltal

yanın; Libyaya göndermiı ol-
duğu askeri kuvvetler, döam ... 
ğe baılamıştır. 

ille kafile olmak üzere dün, 
üç bin kiti buraya gelmiıtir. 

vaziyeti eri karşısı nda lngiltere
nin ademi müdıhale siyasetini 
derhal terketmesi ve Fransa 
ile birlikte Cumhuriyetçi hpu
yaya büyük yardımlar yıpma
s· tavsiyesinde bulunmaktadır. 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından meYlim dolayısile yeni çıbrdajl kum ... llt 

Sağlam, zarif ve ucuzdur 
Yeni yaptırdıjınız elbiseler için bu mamulib tercih ediAia 

SATIŞ YERLERi 
Birincikordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

EN GÜZEL 

-
fiirkiyel aa11iaır. 



S"hife 9 

·Holivudun Esrarı 
e 

• 

Marlen tarafından yırtıldı~ 
-ıs-

Sterıantl golrı bemiyen bu bulvarda, daima, 
Bugün de pazar, Holivud sa• herkes balunur. 

kin ve tenha. Bu şehri muhtelif Artüc HolivLKiun aoabtan eli· 
şahısl nna göre, bazan lcomik nizde. Bu şehrin kulelerinde 
ve hazan rikkate getirıci bir de- ve atiidyol nnda çahşıldıtrnı, 
kor gibi seçtim. Bebekleri ye- bir park halindeki Beverlay 
niden konuşturup oynatma'zdan Haylıta yaşamtdığmı öf!rendiniz. 
cvel ıize bu dekorun anahta· Hemen bütün artistler orada 
rını, bu tiyatronun iklimini an· otururlar; burası, her kapısında 
Jatmak liz m. l>iT yıldız bulunan, bir kar kö-

Loı Anjelos dünyanın en ge· yüne benzer. Yaz geceleri, bey· 
niş şehridir. Yüz kilometreye gir üıeriede gibi i.k•mlelerine 
altmış kişi düşer. Şu halde, en otarmuş, sigaralannı içen, kol· 
kalabalık bir yer olmaktan uzak· lıra sıvılı bir vaı.iyette kapı 
tir. Yani umumiyet itibarile, eşildcriDin önünde haaretli ha· 
şehir yayaktır ve bol bava gö- raretli konuşan şu adamlar; 
rur. Maballeieri serbest, evleri Maai, Kuper, Ferbaoks, Mont· 
atçakbr. gomeri iımindeki erkek artiıt· 

Etrafı, Franaaaın Vensan ve ludir. Sabahları, 11çlar1nı kı· 
Nôyyi ııhirleriode oldutu gibi vırarak şarkı ıöyliyen, açık 
b tmez, tükenmez banliyölerie pencerelerden aralarında şen 
ç vrilidir. Buliyölerin başlıca· kahkahalar teati eden şu ki· 
lan şunlardar: (Holivud, Vest· danlar: Madam K. Lombard, 
vJt, Beverlej, Hay!., Sınta· O" K vford Stanvayk adla· 
Monika ve K~hver Siti. . Bütün n:;~ki r~ldızla;dır. Size bari· 
bu yerler, balı haarda sınemr y . . .. 

b ..ı~ı · t" B l d 0 tanın ilham ettıği ıezıntıyı hı· 
ya aıreuı mq ır. un ar a u__ dl d .k"" 
yalmz bir tanesi ~adıdır ve yalea pplDlL ~ • m a, U• 

c hanın naz~moda, imtiyazlı bir çük bir ta~ta pıravanaya,_ kal· 
~cbirdır. Holivudl. dırılmıı bır perdeye, yenı bo-

Tarih bakımından bu ~hir, yanmıı bir pençere kepenrioe, 
l ndi kendini izah eder. Pra· bir pençere üzerinde uyuldıyan 
t k noktaaaaclan, ismiae uyıua bir kediye, bir bahçenin orta· 
( ağıldir. Holivudda ancak bir aıada terkedilmiı bir kürete 
k1ç stüdyo vardır; bunlar (Şap· bakarak, şerefli bir iımi dü· 
l l, Paramunt, R. K. O.) atüd· ıiiamek mecbtariyeti•de kala· 
} larıdır ve bu .. laiırde pek az cak11nıı. 

~ dız oturur. Burası; aynı zamanda e~rarla 
Metro Goldvin kumpanyası ve liübali bir aaha, yıldızların 

Kühver Siti, Fokı kumpan1a11 diyarı •Sterlıat. tar. 
Vestvut, Oniveraal kumpanyası Geçenlerde Kaliforniyayı alt· 
(J ıiverael Giti banliyölerinde üıt eden şiddetli Siklonun, Be-
,.e Vırner kumpanyası da bir verley Haylsi harap ettikini 
dere kenarındadır. Arti8tleria ötreaiyorum. Sulann Fudil Ro-
e serisi, Pasifik denizi sahille- ad ve Mopl Roadı yıkbğını, 
ünde yani Beverlay Hayla ve Harold LoidiD balaçeieriae dal· 
Sınta Monikada oturur. Eter dıt1nı, villiları abluka ettitini, 
l.oı Anjeloatan okyanuı deai· ölmü1 hayvanları ıürüklediğini 
z ne, tarktaa gırbe dotru bir tuarhyorum. Zavallı •Starlant.I. 
hat çhllecek olursa, hat üze- Daha ötede Santa Moııikada, 
r n de, ma ile, Holivut, Bever· Pasifik denizi sahillerinde, yan· 
fay, Hayla ve Santa Monilca yani bir ııra teıkil eden diğer 
şehirleri buluaur. Cenuba Küh· artiıtler bulunuyor. Yabaniliğin 
ver Siti ve Veatvut, ıimale, ve yalnızlık taaallütuou, durup 
~roer kumpanyasının kurulu dinlenme<ılen evden eve dolaı-
ltuhmdutu dere dii§er. Yeni bir tırdıtı Greta Garbo, ekseriya 
,~bir olan Holivut, damı şek· bu ıabillerde oturuyor. 
linde kurulmuıtur. içerisinden, Zaten yıldızlar rahatlarını bu· 
ı1rktan ıarbe yani Los Anje- lıbi;mek için şiddetle uğraşmak 
lostan denize doğru uzanmış, mecburiyetindedirler. 
iiseriadea kalabalık ebilc olmı· 

• y!\n, biribirine muvazi, bir .dü·. Bu sebeple, hiçbir, umumi 
Cfefter üzerlnenümaralarının zine kadar cadde geçer ve bu 

caddeler, iıimluini hiç deti1- yazılmasını müsaade etmez. 
tirmeden, bütün bir hercümerç Çünkü, gece ve gündüz, tak· 
il.mini halleder. Ş maiden ve dirlcirların, d lene lerin, giyecek 
ceoubtan Holivut, Santa·Monika, ve yiyecek satanlarm, delice 
Melroa, Piko Vayldsir ve daha tekliflerde bulunanların, mucid· 
b rlcaç bulvarla birleımiı Sunse lerin, neşriyat memurlarının tı· 
bulvarı, bütün kuruluı sistemi- sallutuna uğrarlar. Fakat tele· 
nin amudu fıkaris:ni teşkil eder. fonlarının numaraları çabuk 

E~ ehemmiyetlisi Vayns Srit keşfediliyor, bulunuyor. Bunun 
o an ıokalclır, şakuli bir şe· için, büyük art ıtlcr, sık sık ev 
kilde katederler. Hepsi bu ka- değiştirmek mecburiyetinde· 
dar... Holivudda bir umumi di ler. 
meydan veya bir abide yoktur. Telefon ıirketi onlara busuıi 
Ufak heykellere geli!lce, şüp· muamele yapmağı kabl ediyor. 
hesiz, bu'llarm 'yerlerini sinema Şarlo, Kravfo·d, Hcpbürn, 
ofişleri tutuyor. Mahalli kahra· Garbo, Şirer. G!l.bl her hafta 
oıanların vasiyetleri daima je- telefon numarası deği~tirirler. 
latin levhalar üzerine yazılıdır. Usulen, yalnız bir kişi bu de· 

Holivud yüksek kulelerile, ğişiklikleri bilir, bu da, doıt· 
t caret kaynaj'ı sokakllrilc, Jar da dahil olduğu halde, bü· 
tramvaylarile, mağazalarile bir tün telefon çağırmalarını toph· 
şeb r manzarası arzeder. yan neşriyat şefi veya lllemu· 

Beverley Hayls, birleşmiş ko· rudur. 
rulardan başka bir.şey değildir. Bu telefon numaralarının if· 
Fran&anm, ki yanına ağaçlar şası yeni bir ticaret meydana 
dı.zıhniş Bulonyu yollarının lce· getirmiştir. Bu memurları öğren· 
n8r.arına birer villa oturtulsa meğe muvaffak olanla:, beher 
tıpkı bu yere benziyecek. Daha telefon numarasını, hususi acen· 

D ha uzakta, Santa-Monika talara elli veya yüz dolar lllu· 
banlıyösü, bir şehir haline ge• kabilinde satarlar. Telefon ıan· 
lıyor. Bütün bu vaziyet içinde,· tıralında ebcmmiyetaiz bir ta-
SJn e bulvarı yayılıyor, geniş· mdığı olınlar, kendilerine bir 
li or, k•vr,lıyor. Fransanm Pra· gelirat temin edebilirler. 
\'ıns harıcindekı Rön· nehrine ...... Sonu oar -

ANADOLU Mart '2 

Kubilay ihtifalınden intibalar 
, 

Binbir gece masallarından 

Seyyit Sendabadın 
Harikulade deniz seferleri 

Nakleden: lr/an Hazar 

12 -
O geceden itibaren işe bıı· 

ladım. Evelce yaptığım gibi 
kimseye görünmeden ambara 
girdim. Hintlinin bulundutu 

ı yere do~ru ilerledim. O gene 
eski köşesindeydi. Beni görür 
görmez baıını ieriye çevirmedi. 
Fakat, sandalda yaptıj'ı gibi 
gene dikkatli dikkatli yüzüme 
baktı. Hatta dudaklarrnı kıpır· 
dahrken onun bana birşey söy· 
lediğini ılndım. Meter kı yanal· 
mışım. (Fakir), dua ediyordu. 
Duaıanı bitirdikten ıonra ya· 
vaşça bana elini uzattı. Çok 
ıUzel bir Arapçayla: 

- iki gün önce ya~ıma ge· 
len seyyah gene sizdiniz, değil 
mi? Dedi. 

- Evet; cevabını verdim. 
- Şu halde benden ne isti· 

- Ne zaman fırtına başlıya· 
calt, ona göre tertibat ıltak 
olmaz mı? 

Bu ıözüm üzerine Hindli deh
şetle gözlerini açtı: 

- Size evelce söylemiştim; 
mukadderata hakim olamayız. 
Biz yalnız (vukubulacak) olanı 
haber veririz. Bunun önüne 
geçmenin imkan ve ihtimali 
yoktur. Sonra size bu hususta 
tafsilat ta veremem. Belki fır-
tınadan kurtulmuş bulunuruz da 
bizi gene baıka felaketler kar· 
tılıyabilirl.. Kafi miktarda mü· 
rakabeye dalmadım. Sizm civan• 
mcrd bir adam olduğunuzg bil· 
diiim için s•rlarımı açmış bulu· 
nuyorum. Umarım ki, faş edil· 
mesi gayri caiz bulunan bu 
sırlar aramızda kalır. 

Merasimde llaniıa 'flalisi ve Generaller 
yonunuz? 

- s:zi tınıyorum. 

Hindliyi artık rahatsız etme
dim. Kendisine teşekkür etmeyi 
bile unut rak dalgm dalgm 
arkadaşJırm yanma çıktım. 

,_,, 

- Nereden? 
- Gemiden. 
- Ne vasıtayla? 
- Burasını sormayınız Sey· 

yidil Size hitap eden adamın 
yani benim, kötü ve ah liksız 
bir kimse olmadıj'ımı evveli 
bilmenizi rica ederim. 

- Bunu biliyorum. Lakin 
benden ne iıtiyorsun? 

- Sizin meçhulleri aydınla· 
tan gözlerinizin, hakikaten meç· 
bulata aydınlatıp aydınlatmadı· 
tını öğrenmek istiyorum. Ben, 
bütün ıeyabatlerimi birşey 
için yap•rım: Görmek, öğren· 
mek, gizli hakikatleri araşbr· 
mak ve mümkünse bulmak. 

Bundan başka vallahi hiçbir 
gayem yoktur Seyyidii Sizin 
büyük şöhretinizi duyduğum 
zaman, doğrusunu itiraf edeyim, 
evveli buna inanmadım. (Fa· 
kir) lite dair duyduğum ,eyleri 
birer masal sanıyordum. Vak-

ta ki ıizinle yüzyüze karşılışllm. 

Merasimde orda, izcilec oe maalim Bay Kemal 
söylev verirken .. 

Kubilay ihtifali, dün çok hara· 
retli tezahürat içinde kutlulandı 

- Başı 5 inci sahi/ede -
prenıip olarak kabul ettiği ulu 
atamızın ana programından ka· 
yıtsız ze şartsız ve her neye 
malorsa olsun her zaman da 
inhiraf clmemeğe ahdü peynan 
ettiğini de bu vesile ile ar· 
zetmekle bahtiyarım. 

Yaşasın bizi benliğimize, in· 
sanlığımıza kavuşturan Ulu 
Atatürk. Yaşasın onun izinde 
yürüyen Türk gençlıği.. 

Y aş~sın vatan ve millet mü· 
dafii gözbebeğimiz şanlı ordu .. 

Subay Bay Sabri 
Sümerkanrn nutku 

Bugün . . Kalplerimizde dü • 
ğümlenen act bir hatırayı an· 
mak için toplandık. 8 yıl önce .. 
Türklüğün büyük inkılabını, 
kör kafalarına sığdıramıyan .. 
ne oldukları belirs:z.. birkaç 
yobaz .. iğrenç emellerini.. te• 
miz kardeşlerimize aşılamak iı
tediler. 

Bunları yatıştırmağa koşan 
Kubilay hain emellere karşı 
tekbaşını giderken yalnız bir 
,ey düşünüyordu: Ödev. 

Bu uğurda ölmek bile onu 
yıldırnıadı ve musalla taşı üze· 
rinde, kör bıçakla destere ile 
alçalccaauıa ıebit edildi. 

Kubiliyı mert ve asil Türk, 
can kardeşim, ıilih arkadaşım. 
Senin temiz kamnı akıtan eller, 
Türk inkılabını yadırgayan ka· 

fal ar kırıldı, kahroldu, fakat 
sen .. 

Türklüğün kalbinde yaşıyor· 
sun .. 18 Milyon kalp, mezar 
oldu sana. 

Hayır kardeşim .. hayır. Sen .. 
8 yıl önce bugün doğdun ve 
Türkün yurt için, ulus için nasıl 
öleceğini, acuna bir kerre da
ha anlattın. Adın.. ulu tarihi· 
mizin bir yaprağını süsledi. 

Hepimiz sina gıpta ediyoruz. 
Müsterih ol fedakar kardeşim .. 

Yurt müdafaası mezuubahis 
olunca, Atamın buyurdukları 
a-ibi: (imkan ve ıeraitini dü· 
şünmekıizin) ödevine koıaca&k 
yüzbinlerce Kubilay daha ha· 
zırız.' Biz buna ant içtik, ant 
içiyoruz. 

Ödevin kutsiyeti uğrunda 
can veren kardeş ... 

Sen kalplerimizde doğdun .. 
kalplerimizde büyüyorsun ... 

Türk yaıadıkca, Türklük bü· 
dükce ıen de büyüyeceksin ... 

Ölmedin • • • ölmiyeceksin. 

Af aç dallarını 
kıranlar 

Sokağa ıüprüotü atan 8 dük• 
kan ıahibi, yere tüküren 11 
kişi belediye cezalandırılmışlar· 
dır. Dıkili ağaç dallarını kıran 
beş çocuğun babası hakkında 
takibat yapılıyor. 

Bu fikrimden vazgeçtim. Siz 
bana başka bir t-mniyet, başka 
bir itimad babtettiniz. Onun 
için cesaret ederek huzurunuza 
geldim. 

(Fakir) bg ifademe güldü. 
Fakat bu gülüş çok acı bir gü· 
lüştü. 

- Biz, dedi; iıtikbale dair 
görüşlerimizi yaparız. Fakat 
hiçbir ıuretle mukadderatın 
önüne geçemeyiz. Alnımıza ne 
yazılmııaa onu çekeriz. 

- Şüphe yok Seyyidi. 
- Şu halde bil ki, bu gemi 

yakında büyük bir felaket ge• 
çirecek ve hepimiz bu felaketin 
pençesinde inliyeceğiz. Dün ak· 
şam brnağımda (hüddam) top
larken ben bile tırnağımda gör· 
-düğüm müthiş manzaralardan 
ürktüm. Lakin (takdir) e katla· 
nacaj1z ve belki de öleceğiz. 

Geçirdiğim bunca tehlilcele· 
rin yanında (Fakir) in söylediti 
bu ini felaket haberi, bence 
o kadar sauıcı ve yıkıcı oldu ki 
söz söyliyecek kuvveti kendim· 
de bulamadım. 

Aramızda epeyce uzun ıüreD 
bir ıükut, her ikimizi de derin 
derin düıündürdü. Nihayet, ben 
söze baıladım. 

- Bu felaket yak11a mı; de
dim. 

- Yakın. 
- Koraın hücumuna mı ui· 

rıylcajn? 

- Hayarl 
- Gemide kanlı bir vak'a mı 

olacak? 
- Hayır. 
- Ya ne? Yoksa fırtınada 

gemimiz mi batacak? 
(Fakir) suıtu. Anladım ki bizi 

fırtına yakalıyacaktı. 

(Tanrımı Gene felaketle mi 
barşılaıacaktım? Şu huzur için· 
de ıreçen günlerimi ben kulun• 
dan çok mu gördün? Şirudi ne 
yapmalı? Kimseye ağız açmak ta 
dotru değili) Diye kendi ken• 
dime döğünürken Hicazlı Sey· 
yıd Amrü'ye, rastlad:m, bana: 

- Rahatsız mısınız? Dedi. 
- Eveti Cevabını verdim. 
Herhalde hastaydım. (Fakir)in 

ne yanına gitseydim; ne de laf· 
larını iıitseydim. insana felaket 
ansızın gelirse bin şükürf Fa· 
kat felaketi azar azar beklemek 
ise müthiş birşeyl 

Ahiret mektup
lg_rı 

- B111ı 5 inci •alll/•d• -
torlarla eczacılann ssn'atlan 
ahirette geçmiyor. Bereket ver• 
sin burada da belediye rciıi 
ıeçileo Behçet Uz, Kemal Ki· 
mili • ·· ııyadaki fazla titizliği 
seb • beled;yeyc tanzifat 

elarak aldı da biçare 
-.ıa kurtulau. Avukat Mu· 
racl <;fbar da, henüz burada ya· 
aalc olmadığı için, sırt hamal· 
hğile geçiniyor. Anadolu mü· 
dürü lbrahimle idare memuru 
Hüumeddin: 

- Aynalar da beş kuruıa, 
fırçalar da beı kuruşa, zurnalar 
da bet kuruşa .. 

Diye aabahtan akşama kadar 
oralarda batıra, bağıra iıporta• 
cılık yapıyorlar. Yahudils ki
milen cehennemde oldukları 
ıçın umumi bir kararla ibra· 
himle Hüsameddini yahudi yap
tık. Hitler, ıon nefesinde müs-
lüman olur da buraya öyle 2e· 
lirse zıvall 1 ran işle,.i düdüktür. 

Zabıta 

Esrar 
Kızılçullu civarında çay ke· 

nar1Dda esrar içen ve üzerinde 
30 gram esrar bulunan lzmf rli 
Haıan oğlu Hüseyin yakalan· 
mııtır. 

Krz kaçırma 
Menemen kazaııaın Aliağa 

nahiyesinde Muıtafa kızı Fat· 
maya kaçıran Ali otlu Ali, 
jandarma tarafından tutulmuş, 
Adliy~ye verilmiıtir. 

Hınızlılc 
Gazi bulvarında Hüseyin kızı 

14 yaşında Fikriyenin 310 ku· 
ruı parasını yankesicilik surew 
tile çalan Hasan oğlu 8 yaşında 
Adem tütulmuştur. 
Kızkardeıinin parasını çalmış 

lkiçeımelik caddesinde Ah· 
med kızı Rahiye, kızkardeşı 
Şerifenin bir çift bileziğini ve 
bir beşibirlit"ni çaldıiından ara
nıyor. 
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Dört bin ıkı yüz. seksen ltt S1vot, ve ihracat Ş i. namını Erelin tayini ittifakla kabul 

lira a:tm ış iki kuru.ş muh m· memur(ug"' nndan: Markoviç. edildi. 
men bedeli keşilli Oscıanağa Murakip: Bay Cahit Erel Ruınomenin beşinci madde· 
su menb mm ana duvarlarile T~scil cdilmi olan (Endüs· Komiser: Bay Şevki Ertutrul, sine geçilerek Talat Muşkara 
üstünü betonarm olarak ısla· triyel Türk Anonim şirketi)nin (Borsa komıseri) Kazım Muıal, Rasim Muıal ve 
hı işi başmühend . s!ikten bedeli 2& 2-938 tarihinde adiyen top· Ekseriyet olduğu anlaıılarık N. Topçoğlu imzalan ile veril· 
mukabilinde tedarik edilecek lanan umumi heyeti z.apıtname· celse ıçıldı. Riyasete Bay N. miş olan ve şirket ıermayesinio 
keş: f ve şartnameleri veçhile si ticaret kan unu hükümlerine Top~uoğlu rey toplamata Bıy 50,000 lira tezyidi ile 250,000 

göre sicilin 2221 numarasına v Muaal ve 1. Şevkı" N 'cli ka"'· liraya iblar..ı, hılckandıki takrir 5141938 Salı günü saat on al· k ·ı d"ld' · "li n... " '5 

1 d ayt ve tcscı e ı ığı . ı u tipliX.e Bay F. Savut müttefikan okundu. Sermayenin S0,000 tada çık eksiltme ile iha e e İ· olunur. 5 f k b l d" 
lecektir. ıştı·rak etme'- ı"st"ycnler 1 intihap edildıler. lira tezyidi itti akla a u e ı· 

'" zmir s' cili ticaret m e urluğu ı · M · 
U-çyu"" ... yı"rmı· bı"r lı"ra cllı" kuruc:· F T k Ruznamenin birinci maddesi lerek Apel il ihiyetı ecliıı 

.. " resmi mührü ve • eni imzası "d "ld" 
luk muvakkat teminat mııkuzu veçhile Meclisi id ro ve Mura· 1 ereye vera 1• 

1: Zabıtname kip raporları okundu ve aynen Ruzname bittitinden K. Ser· veya banka teminat mektubu 2 H" d la d ı· B .. 
: ıase ar r cc ve 1 ve müttefıkan kabul edildi. bcıin teklifi üzerine aşvcka· 

ile söylenen gün ve saatte en· Endftstriyel TOrk Ruznamenin ikinci madd:ıine lete ve lktııat Vekaletine tazim 
oümene gelirler. 907 k J fik 

22 25 29 ı geçilerek bilanço okundu ve tcf graflar1 çe i meıi mütte an 
Anonim şirketinin aynen ve müttefikan kabul edil- kabul edildi. idare meclis ne § Temiz~ik hanındaki sahipsiz d"I 

di. Meclisi idare azaları ile ueşekkür e ı erek ve zapbn merkebin 26/3/938 gününde heyetı• umumı·ye ı·ç 
• murakipin ibrası da müttefikan eyeti umumiye namına imzası 

heyvan pazarıoda aablaçağı ilin • kabul edildi. salahiyeti ve riyaset divanına 
olunur. 906 tıma zaptı Ruznameoin ürüncü maddesi verilerek celseye hitam verildi. 

Beher metro murabbaı dört ... K F S 
Heyeti umumiye 28 şubat müzakere edildi ve K. Serbe- omiaer eyyaz avut, 

Yüz kuruıtan üçbio beşyüz alt· M ş . ..ı_ • N T ııı.ı 
1938 pazartesi günü aaıt on sin temettüünde derhal ve bu · e~ı • opço5 u 

mq dört lira bedel muham· buçukta ıirket merkezinde top· günden itibaren tevzii baldan· lımıil Nişli• 
menli 38 inci adanın 891 met· landı daki teklifi ittifakla kabul ~dildi. Endüstriyel Türle Anonim 
ro murabbaındaki 21 sayılı ar· Hazırun: Dördüncü madde veçbile şirketi 
sası başkitiplikteki şartnamesi Baylar. Kazım Musal, N.Top· 1938 senesi için murakiplite 28 Şubat 1938 
veçbile 1/4/938 cuma günü 8'· ·çuoğlu, R. Musal, 1. Şevki Nişli, geçen seneki ücretle Türkiye 10 \curutluk damra pulu 
at on altıda açık artırma ile T k • 
ile ihale edilecektir. Talipler Endüstriyel Ork Anonim şir etı 
ilciyüz altmış yedi lira elli ku- 28 Şubat 1938 tarihinde toplanan aleldcle senelik lıeyeti umu. 
ruşluk muvakkat teminat mak· 
buzu veya banka teminat mek· miye içtimada hazır bulanan hiaaedarların li.teıi 
tubu ile söylenen gün ve aa· Tevdi ettiği hisse miktarı 
atte encümene gelirler. Hiasedann ismi Asaleten Vekiteo YekO-o Rey adedi lzma 

16 22 25 29 827 Bay N. Topçuoğlu 30 30 6 
Beher metremurabbaı dört Birinci Kor. No. 208 lımir 

N. Topçuotlu 

yüz kuruştan yüz elli dokuz lira Bay K. T. Muıkara 
bedeli muhammeoli 5Sinci ada· Karşıyaka Muradiye 1• lımir 
nın 39. 15 metremurabbaındaki Bay K. Musal 
311 sayılı arsasının satışı başki· lk. K. Ferruh apart. lzmir 
tiplikteki şartnameıi veçhile Bay L Nişli 
1141938 Cuma günü saat 16 da 

Kavaklıdere No. 199 Al.kara açık artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak etmek iıtiyenler ooiki Bay R. Musal 

liralık teminat makbuzu veya Soğuksu caddesi Alaıebir 
banka teminat mektubu ile söy. Bay F. Sawt 

Karı. Fabret. P. cad. lımir lcnen gün ve scatte encümene 
gelirler. 842 Bay K. Gürel 

Beher metro murabbaı dört Karıı. Soğukk. No. 8 lzmir 
yüz kuruştan ikibin üçyüz oniki Bay K. Serbes 
lira bedeli muhammenli 57 inci Karı. Diliv. ı. No. 1 fzmir 
adanan 578 metro murabi>aın· Bay 1. Ayaydın 
daki iki sayıla arsası baş- Salhane No. 480 lımir 
kitiplikteki ıartnamesi veçbile J. ihracat Ştj. 
12/4/938 salı günü saat 16 dı Gazib. Dı. Hu). C. No. 46 
lçık arhrma ile ihale edile· fzmir 
eektir. 

Talipler 173 lira elli kuruş· 
lulc muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 

Komiser 
M. Şevki 

ile söylenen gün ve 11atte en- lımir biraoci ıcra M. dan: 
cümene gelirler. 15·22-29-5 Hüseyin Hüsameddinin Em· 

Karşıyaka Soğukkuyuda De- li.k ve Eytam bankaıından ödünç 
ğirmendağı mcvkiindeki gazino aldıfı paraya mukabil bankaya 
mahalli başkitıplikteki ıartn.. ipotek eylediği lzmirde Göztepe 
mesi veçhile üç sene müddetle tramvay caddes ode 128 sayılı 
kiraya verilecektir. Şartnameye 

önü camekinh tabanlara beton bağ-lı keşif ve plin mucibince 
1924 lira 73 kuruşluk inşaat ve lç.nde Halkapınar suyu ve 
kiracı tarafından ve kiraya mıh· elektrik tcıisata bulunan dük· 
suben yapılmak ıartilc senelik kin ile mezkQr dükkinın üze-
kira bede i muhammeni 650 li· rinde gene caddeye nazır üç 
rıdan üç senelik 1950 liradır. odalı ve bir mutbahı havi 30 

2513/938 Cuma günü saat No. lu ev ve gene bunun al-
onaltıda açık artırma ile ihale tında ufak, 130 A No. lu bir 
edilecektir. lştiralc etmek iıti· dükkan ve arkada denize kadar 
yenler yüz kırk alb lira elli ku· uzanan arsa ve arsanın ıol ta· 
ruşlulı: muv kkat teminat mak· rahnda altlı üstlü sekiz oda 
buzu veya banka teminat mele· ve bir mutbah ve çamaıırhğı 
tubile söylenen gün ve saatta 'havi 3SOO lira kıymetindeki 
encümene gelinir. 10 15 18 22 gayri menkulün mülkiyeti açık 

.. --------( •
7
•
68
•) ••I arhrma suretile ve 844 numa· 

ralı Emlilc ve Eytam bankası 

DOKTOR 
M. Şevki U fur 
Dahili hastahklar 

mutahasaıaı 

lkincibeyler ıokak No. 82 
Telefon No. 3286 

Zayi 
5.5.934 tarihinde lzmir erkek 

lisesi Q uncu sınıfından aldığ'ım 
tasdiknameyi kaybettiğimden 
yenisini çıkaracağımdan eıkiıi· 
nin hükmü kalmadıtından ilin 
ederim. 

lzmir deftcrdar!ık damga 
dfi es kat:bi 
Osman Elbir 

kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak şırtile arbrması 
25/ 41938 Pazartesi' günü saat 
14 te yapılmak üzere biray 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun bor· 
cun ödenmesi tarihi 2280 nu
maralı kanunun meriyete ıir· 
diki tarihten sonraya mü1adıf 
olması hasebile kıymetine ba· 
kılmıyaralc en çok arbranın 

üzerine ihalesi yapıla::aktır. Sa· 
tış 844 numarah Emlak ve 
Eytam bankası kanunu büküm· 
leri ne göre yapılacağmdan ikin· 
ci artırma yoktur. Satış peşin 

para ile olup müşteriden yalnız 
yüzde ikibuçuk dellaliye mas· 
rafı alınır. işbu ıayri menkul 

10 10 20 4 K. T. Muıkara 

80 80 10 K. Muul 

80 80 10 lımail Nişli 

20 20 R. M. 

18 - 18 s 
Feyyu Savut 

18 18 J 

4 50 54 10 
K. S.rbea 

6 

ıo 40 50 10 .ı 

Markoviç 
300 100 400 66 

Endüıtriyel Türk Anonim ıirketl 
iz mir 

28 Şubat 1938 

üz .. rinde herbangı bır şekılde 

hale taleb.nde bulunanlar elle
rindeki resmi vesaik ile bir· 
likte yirmi ıün zarfmda birinci 
icrasına müracaatları lazımdır. 

Aksi halde baldarı tapu si· 
cilince malOm olmadıkça pay
laşmadan b1riç kalırlar. 14/4/38 

taribınden ıtibarcn şartname 

berkeac açıktır. Talip olınlaran 
yilzdo yedibuçulc teminat aJc .. 
çHı veya milli bir bankı itibar 
meklubu ve 3818741 dosya DU• 

maraıile birinci icra memurlu· 
tuna müracıatlın ilan olunur. 

973 909 

Kapalı zari usulile katran ağacı 
satış ilanı 

Denizli orman müdürlütünden: 
1 - Denizli vilayetinin Acıpayam ilçesi dahilinde vaki bu· 

dutları şartnamede yazılı Aodız dafı ormanında evrakı 
keıfiyesi mucibince tamamen kurumuı ve yıkh boya 
ile numaralanmıı olan 4605 adet katran atacı 20 gün 
müddetle kapalı zarf uıulile arbrmaya konulmuıtur. 

2 - Artırma 6-4·938 tarihine müsadif Çarıamba günü ... t 
15 de Denizlide orman bıımühendiıliği binaaında ya• 
pılacaktır. 

3 - Kurumuş katran •tacının beher .rayri malul metre mi· 
kibı •s,, 25 kuruıtan mecmu bedeli 21795 lin 12 
kuruş olup muvakkat teminah 1634 lira 63 kuruıtur. 

4 - Mukavele ve şartnameyi görmek istiyenler Ankarada 
orman umum müdürlütü ile Denizli orman baş mühen· 
dis muavinliğine müracaat etmeleri. 22 26 30 3 900 

ilan 
lzmir Nafia şirket ve mnesseseleri 

komiserliğinden: 
Dahili elektrik teaiıastı iılerinde çalışan enıtelatörlerin 

1·4·937 tarihinden evel almıı oldukları ehliyetnameler, yeni 
talimatname mucibince 1·4-938 tarihinden sonra bükümıüz ıa· 
yılacatından işbu enıtelatörlerin son talimatname ahkamı 
dairesinde imtihanları yapılmak suretile yeniden veıika ılına
dıkları takdirde Y8P•calcları tesisatın, elektrik tevziatı yapın 
ıirlcet ve müesıeselerce kabul edilmiyeccti alikadarlarcı bılin· 
mek üzere ilin olunur. 

lzmi . evazım emirliği iui 1! .t 
İzm r l. vazım amirlıği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

r~1 , 

1 - H~rbir metresine tahmin edılen fiatı (425) kuruş olan 
(19000) metre haki şay k kum•J kapalı zarf usulıle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - lha:es ı 11·4·938 Pazartesi günü saat 15 dedir. 
3 - ilk teminatı (6056) lira 25 kuruştur. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 404 kuruş mukabilinde M. M. V. 

satan alma komisnonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 

maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mek· 
tuplarile birlikte ihale saatinffen en az bir snt evci 
komisyona vermeleri. 22 27 31 5 903 

fzmir Levazım amiri ği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Her bir metresine tahmin edilen fiatı (400) kuruş olao 

(5500) mette lacivert kumaş kapalı zarf usulile saten 
alınacaktlr. 

2 - ihalesi 7·4·938 Perıembe günü saat 15 dedir. 
3 - ilk teminatı (1650) liradır. 
4 - E•ısaf ve şartnamesi almak iıtiyen bedelsiz olarak her 

gün öğleden sonra satın alma komisyonuna müracaat 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve ! 

ncü maddelerinde göıteri leıı teminat ve teklıf mektup• 
larile birlikte ihale saatinden en az bir saat evci M. 
M. V. satın alma lc:omiıyonuoa vermeleri. 

22 27 31 s 902 

lzmir Levazım amirnği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - lzmir tayyare alayına ait (12471) lira k1rk beş kuruı 

bedel keşifli Gaziemirde yaptmlacalc beton künk vaz'ı 
inşaatı kapah zarf usulile münakaıaya konmuştur. 

2 - ihalesi 7 Nisan 938 Porıembe günü aaat 15 buçukta 
kıılada lzmir levazım amirliği aatıo alma komisyonunda 
yapılacakt1r. 

3 - Teminat muvakkata akçcıi 935 lira 36 kuruştur. 
4 - Şartname keıifoam• vo resmi ber gün komisyonda 

ıörülobilir. 
S - lıtekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına ve bu iıe 

yapabileceklerine dair ihaleden lıakal bir hafta evel 
lzmir nafia fen heyetinden alacaklara veılkalanna gös· 
termelc mecburiyetindedirler. 

6 - Ekıiltmeye iıtiralc edecekler 2490 sıyıh kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerinde ve şartnameainde yazılı vesikala· 
rile teminat ve teklif mektuplannı ihale saatinden en 
az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

22 26 30 s 904 

lzmir Levazım amirliti Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Ankara garnizon müeaıeıoleri için (50000) kilo koyun 

etinin lcapah zarfla ekıiltmeai 30 Mart 938 saat 15 de 
Ankara Lv. amirliji aatın alma komisyonunda alma· 
cakbr. 

2 - Muhammen tie oH (22500) lira ilk teminab 1687 liri 
50 kııruıtur. 

3 - Şartnamesi komisyonda görülür kanuni veıikalarda bu• 
lunan teklif mektuplarının 11at 14 e kadar komisyona 
verilmeıi. 13 17 22 27 809 

tımir Levazım Amirliti satın alma komiıyonuodao: 
1 - Bir kiloswıa tahmin edilen fiati iki yüz elli kurut olu 

on altı bin kilo yün çorap ipliti kapalı zarf ut\llile alı. 
nacıkhr. 

2 - Şartnamesi iki yüz kıruş bedel mukabilinde satın alt. 
nacakbr. Talipler her gün komisyona müracaat edebilirler. 

3 - ille teminab üç bia liradır. 
4 - ihalesi 31 Mart 938 Perşembe günü Hat 1 l dedir. 
S - Eksiltmeye firecelderin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncil 

maddelerinde yazıla vesikaları ilk teminatlarile birlikte 
teklif mektuplannı ihale aaatinden en az bir saat evvel 
Milli Müdafaa Vekileti satın alma komisyonuna verme• 
leri lazımdır. 12 17 22 27 772 

lzmir Defterdarlığından: 
Yunanh icar Lira 

311 Buca eski Mecidiye yeni belediye ccl. 82 kapı 120 
78 taj no. hı ev. 

Yukarıda yazılı emvalin ıene!Hc icarı 10 gün müddetle mü
zayedeye konulmuıtur. ihalesi 4·4·938 tarihinde saat 15 dedir. 
Taliplerin varidat müdürlütüne müracaatları. 22 30 885 

1,0rk Hava Kurumu lzmir şube, 
sinden: 

Kemalpaşa Hava Kurumu şubemizde mevcut 16,500 litre 
zeytinyafl 3~3-938 Çarıamba günli ihale edilmek üzere açık 
artırma suretilo satalıia çıkarılmııtır. 

Şartnamesioi görmek ve pey sürmek istiyenlerin Hava Ku· 
ru•uaun lzmir ve Kemalpaşa tubelcrine müracaatları ilin 
olunur. 19 22 26 847 

lznıir silah tamirhanesi satın alma 
komisyonundan: 

1 - Askeri Fabrikalar lzmir S lih Tamirhanesi ihtiyacı için 
mevcut şartnamesine ıöre ve 2800 lira muhammen be· 
delle dört adet marangoz tezgahı açık eksiltme ile sa· 
tın alınacaktır. 

2 - Şartname, çalışma günleri içinde saat 7 den 16 ya ka· 
dar Hal kapın arda lzmir si lah tamirhanesinde gör u ebilir. 

3 - Açık eksiltme 24/3/938 perşembe günü saat 14 de iz· 
mir Hılkapanar silah tamırhancsinde müteşekkil komis· 
yonda yapılacaktır. 

4 - istekliler 2490 sayılı kanununun 2 ve 3 üncü madde· 
leri hükmüne göre icap eden vtsika1arile birlikte 210 
liralık muvakkat güvenmelcr ni İzmir Ma1 sandığına ya· 
tırarak alacakları makbuzlar le bell edilen gün ve saatte 
komisyona gelmeleri. 9 13 17 22 742 
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Bu acne her Bay n arzu 
ettiği gibi 4 şapka g"yebile· 
cek. Çünkü meşhur üniver el 

. Şapka Fabrikatörü B. ABBAS 
AZER hay tı ucuzl tmak inkı· 
labında bir hizmet göstermek 
için Bay o yazlık şapkalarını 
150 kuruşa maktu ol rak s t• 
mağa başl mıştır. Bu fırsatı 
kaçırmadan • almasanız d hi 
bir defa ıon medel panama 
şapkalarını görmeli geciktir· 
meyin çünkü şapkaları kapı• 
şıyorlar. 

Toptan alanlara da ayrıca 
tenzilat var. 

Abbas Azer Üniversal Şapka Fabrikatörü 
Telefon 3811 lzmir - - ··, ' .· .-. - -. ·~11-. . 

Ürolog - Operatör 

Doktor Fuat Soyer 
Gülh ne hastanesi eski muallim başmuavini ve lzmir Merkez 

hastanesi idr r yolları bnıtnlıldarı mütahasıısı 

lkiııcibeyler, Ahenk matbeaaı sırasındaki çıkmaz sokakt 
17 numaralı muayenehanesinde her gün saat 15 ten itibaren 
has alarmı kabul ve tedavi eder. 

lzmir vilayeti Muhasebei Hususiye 

mndorlOğflnden: 
Vergi kıy· Cınsi No. Mahalleıi 

meti 
Lira K. 

Mevkii Hududu lımi 

3340 00 yağbtne 75 Tülbentli 
m. 

lkizçeşme Do. Giritli ali Babada· 
veresesi Ba:yol ki Muı· 
ku:arabacı rifat tafa 
Gü:yol 

Babadaki Mustafanın arazi ve bina vergi borçlarından do· 
layı Menemende lcain yukartdı hudut ve evsafı yazılı 75 no.lu 
yağhanesi aleni rtırmaya konmuştur. 

15·3-938 tarihinden itibaren 21 gün sonunda birinci ihale 
ve birinci ihale tarihinden itibaren on gün zarhnda kat'i ihale 
yapılır. Artırmaya iştirak eden talipler artırma bedelinin yüzde 
7,5 nisbetinde teminat akçeıi vermeğe mecburdur. Daha fazla 
tafsilat alm k istiyeolerin Menemende hususi idareye müracaat• 
lın ilan olunur. 19 20 22 23 865 

mensucatı 

Anonim şiı·keti 

Kahot b zleri satış fiatı 

·•... .· .. 

Tip o. Mark sı tni anfim 36 metrelik bir topun 
satış f ctı 

4 At 85 
4 At 75 
S Değirmen 90 
s " 85 
8 Geyik 85 
8 ,, 75 
9 Tayyare 85 
9 ,, 7S 

11 Köpekli 85 

Kuruş 
717.-
655.-
832.-
798.-
800.-
730.-
732 
670.-
722.-

işbu fiatler fabrika teslimi satış fi ta olup mbalaj masrafı 
müşteriye aittir. 

25 toptan aşağı satışlarda yukarıdaki fiatlere % 2 ~am 
olunur. 

Bedeli 
Lira No. Cinsi Mevkii Vakfı 
250 34 Fırın Tuzcu sokak Hasan Hoca 
150 32 dükkan ,, .. 

26·2·938 tarihinde satılmış o!an yuk rada yazılı akaratın iha
leleri fcshedılm·ş ol duğJndan yeni baştan müznyedeye çıkar 1· 
mı ş tır. !halele ı 4 4-938 Paza t esı günü saa ~ orı beştedir. Ta. 
l.pıerın vakıflar ıda es.ne mür caat arı. 18 22 29 4 849 

1 rını 
tün ta iili leri e yalnız 

c cı aşı 
Kolonya ve Esans· 
larında duyarsınız 

Tabii, Latif ve çok 
sabittirler. 

Aynın yapmağa 

imkan bırakılma· 
mıştır. 

Benzer i ·mti tak· 
lit erini ed edip 

· S. F. Eczacıbaşı 

isim ve etiketine 
dikkat. 

• erid ş·fa Eczanesi 
Hüktlmet sırası 

• 

Neden 
A pir:in ? 

Çünkü ASPİRiN senefer· 
denberi her türlü soğukalı 

gınlıklarına ve ağrılara karşt 
tesiri şaşmaz bir Haç olduğunJ 

isbat etmiştir. 

A S P İ R . N in- tesirinden , 

emin olmak için lütfen ES marka· 

sına., dikkat .. ediniz.: 

Is tan bu 
den: 

'Telefon Müdttrlttğnn-

Is•anbuld Şişlide yaptırılacak 66558 lira 60 kuruş keşif 
bco.dli telefon santral binası inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmu~tur. Eksiltme 2· 4·938 tarihine müsadif Cumartesi 
günü saat 11-30 da lstanbul Tahtakaledeki merkez binasında 
toplanacak al m satım komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Bu işe ait eksiltme, hususi ve fenni Şartnameleri, projeler 
k~ş f hu'asas le bun müteferri diğer evrak: 335 kuruş muka
biJinde her gün levazım dair~tnizden lıoabilir. Muvakkat 
teminat 4578 liradır. 
lsteiı(Jilerın tekl if mektupları, en az 50,000 liralık bu işe 

benzer iş yaptıklarına dair N fia Vekaletinden •lınmış 938 
takvim senesine ait müteahhitlik ve Ticaretodası vesika~crile 
diplomalı mühend.s veya mimar oldukl rını veya bunlardan 
birinin inşaat ve te isalın fenni mes'uliyetioi deruht~ ettiğini 
ve mukaveleye bu şartla imza koyacağını havi bir teahhüt
nameyi ihtiva eden kapalı zarflarını mezkur tari bte saat 
10,30 za kadar satın alm12 komisyonuna veı meleri lazımdır. 

12 17 22 27 796 

Taksi 

Ba mane 
Telefon 

3 
Gece günaüz r telefonla 

der ha" emrinize 

... 
Konak-taksi 

Telefon 

3456 
LÜKS • UCUZ · SERi 

Otomobillerim z gece ve gün· 
düz r: ın r niz • h, z rd . 

DEUT CHELE. 
'\' ANTE. LINIB 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANT~; 
LINIE. A. G. HAMBURG, 

ATLAS LEVANTE LINIE A.G. 
BREMEN 

"HERAKLEA,, vapuru lima· 
nımızd olup ANVERS ve HAM· 
BURG limanlarından yük çıka· 
r calctır. 

"ANDROS,, vapuru 15 Mart· 
ta bekleniyor. ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT· 

HAMBURG 
•

1GLUCKSBURG,, vapuru hıt· 
len limanımızda olup ROTTER· 
DAM,HAMBURGveBREMEN 
için yük alacakhr. 

"NORBURG,, vapuru 23 
Martta bekleniyor, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük lacalcbr. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

., ESPAGNE ,, vapuru ıs 
M rtta bekleniyor, ANVERS 
için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MiDE.La 
HAVSLINJE 
OSLO 

"BAGHDAD,, motörü 15 
Martta bekleniyor. ISKENDE· 
RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ 
umum lim nlanoR yük ala• 
caktır. 

SERVlCE MARITIME 
RQUMAIN 

BUCAREST 
•DUROSTOR. vapuru 6 Ni· 

sanda bekleniyor, KôSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve GA· 
LA TZ aktarması TUNA liman• 
larm için yük alacaktır. 
STE ROYALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
.. SZEGED,, motörü ıs Martta 

bekleniyor, BUDAPEŞTE, Vl
y ANA ve BRATISLA VA li
manları için yük aJacakbr. 
JOHNSTON WARREN LINES 

LIVERPOOL 
11 A VIENO RE ,, vapuru 27 

Martta bekleniyor. BURGAS, 
VARNA, KÖSTENCE· ve GA· 
LAZ için yük alacakbr. 

Vapurların hareket tarihle
rile oavlunlardaki detifi\dik:
lerden acenta mesuliyct ka~ 
etmez. 

Daha fazla tafsilat almak için 
Birincikordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
'apur accntalığına müıac&I§ 
edilmesi rica olunur. 

Telefon No. 2007/2008 

Olivier ve 
Şürekaisı 
Limited 

Vapur Acentaaı 
Birincikordon Rees b• 

Tel. 2443 
LO O A HATTI 

•POLO., vapuru Şubat orta· 
sında LONORA:. HUlL ve 
ANVERSten gelip yük çıka· 
racak ve ayni zamanda LON· 
ORA ve HULL ıçin )'üY. ala· 
caktır. 

.,GITY OF EXFORD.. va· 
puru Mart iptidasında LONDRA, 
HULL ve ANVERSten gelip 
yük çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA \e HULL iç.in yük 
alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARD1NIAN,, vapuru 20 

Şubatta gelip UVERPOOL ve 
GLASGOW için yük alacak. 

••LESBIAN,. vapuru Şubat 
ortasında LiVERPOOL ve SW· 
ANSEADAN gelip yük çıkara· 
cak. 
DEUTSCHE LEV ANTE. LiN iE 

''ANDROS., vnpuru 9 Şu· 
batta HAMBURG, BREMEL 
\c ANVERSTEN gchp )i.k ~ı· 
l .. racak. 

Mart 22 

Fı·tıtel i perco 
Vapur ce ası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

., HERCULES " vapuru 20 
Mrrtta beklenmekte olup BUR
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
limanlarına hareket edecektir. 

"HERMES,, vapuru 21 Martta 
gelip ROTTERDAM ve HAM· 
BURG için yük a1ncakttr. 

"GANYMEDES,, vapuru 31 
M rtta beklenmekte olup BUR· 
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
lim nları için yük &lacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

" GUNBORG ., motörü 17 
Martt gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN· 
ZIG, DANiMARKA limanl n 
ve BALTIK lim nları için yük 
alır. 

"ISA,, vapuru 30 Martt:ı bek· 
lenmekte olup ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN
ZIG, DANiMARKA ve BAl-.
TIK lim oları için yük alı 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

11ALBA JULIA,, v puru 14 
Martta gelip MALTA, MAR· 
SiL YA limanları için yük ala. 
caktır. 

"SUÇEA VA,, vapuru 9 Ni· 
sanda beklenmekte olup MAL-
TA ve MARSILYA l imanları 
için yük alacakbr. 

ilandaki bareket tariblerile ve 
navlunlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 

Daha fszla tafsilat için 2 nci 
korda FRA TELLi SPER CO 
vapur acentalığına müracaat 
edilmes' rica olunur. 
Tclcfo~: 4111/4242/2663/4221 

Birinci lcr Memurluğundan: 
Bay Muharremin Emlak ve 

Eytam" B kasından ödünç al· 
dığı ;par mukabil Bankaya 
ipotek..ey diği lzmir Karıtaı 
mahallesi ·n lhsaniye sok ğmda 
16 eski tai numaralı iki 
lcatJı olup 4ft katın 20 A sayılı 
kapusundan içeri girilince bır 

oda kl\riıda mutfak hela ve 
Halkapın r suyu ve bir mik· 
tard b hçeai vardır. 

Yukirı çıkılınca bir sofa üze 
rinde odaaı vardır. Üst kı s· 
mının [ iye sokağına ayrıca 
kapusu ·~vcuttur. 20 tei ııuma• 
ralıdır. Evde elektrik tesisatı d~ 
mevcut 800 lira kıymetindek ' 
evin y rısmın mülkiyeti açt~ 
arbrma suretile ve 844 numa 
ralı Emlak ve Eytam Bankas 
kanunu mucibince bir defay 
mahsus olmak şartile artırma 
25141938 pazartesi günü saa 
14,30 da icra d•iremiz içind 
yapılmak üzere bir ay müddeti 
satılığa konuldu. 

Bu rbrma neticesinde satı 
bedeli her ne olursa olsu 
borcun ödenmesi tarihi 228 
numaralı kanunun mer'iyete gi 
diği tarihten sonraya müsadi 
olması besabile kıymetine b 
kılmıyarak en çok artıram 
üzerine ih lesi yapılac trr. S 
bş 844 numMalı Etntak ve E 
tam B nkası kanunu büküml 
rine göre yap ııacağından ikin 
artırma yoktur. Satış peşin par 
ile olup müşteriden yalnız yüzd 
iki buç.~k ciellaliye masra 
alınır. 

ipotek s bibi alacaklılerl 
diğer lakadarlarm ve irtifa 
hakkı sahiplerinin gayri me 
kul üzerindeki haklarını hus 
siyle faiz ve masrafa d ir ol 
idd 1 nnı işb ı ilaıı tarihin .:le 
itiba en yirmi gün içinde evra 
müsbitelerile birlikte memur 
yetimize bildirmeleri ic p ede 

Abi halde hakları Tapu s 
cilince malum olmadıkça pa 
(aşmadan hariç kalırlar 1414/9 
tarihinden itibaren şartn a 
herkese açıkt r. Talip olanlar 
yüzde yedi buçuk temıııPt a 
ças veya miı i bir banka t b 
mektubu ve 938 I 1725 dos 
numaras le iz. B rinci İc ra 
mnrlu~una müracaat: r 1 
olunur. • 676 9v8 



Elbise ve Manto 

meraldılara•a müjde 

Zabitan Bcglcr ve 

Baga.nlcr ... 

En müşkülpesent mür 
terileriai memnun eden 
bu firmaya unufmayınıL 

Tüccar Tersi Türkp:ızarı 
lbrahim Karakaş 
Bu kere yeni açtaıım maiazada zengin 

çetitler. Mantoluk, Tayyorluk, Trnvakarhk 
kumaşların envaisini, yerli ve Avrupa. 

1 - Mitazam dahilinde açt1t1m tcrzihan~mde 
hu•uıi o'arak bay ve bayanlar için son moda 
zarif, flk maDto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, 

tuvalet, relinlik, ıivil ve aıkeri elbise ve ksputları 
iıtenildiği ve beğenildij'i şeki:de imal edılir. 

2 - Muamelem peıin ve kredi ile de yapılır. 
3 - Bu aözlerimia doğruluğunu anlamak için bir defa 
tecrübe kifidir. 
Adres: Odunpazar: Sümerbınlcın çıktığı eıki B•yraklı 

mağaza Numara 12 • Telefen 3276 
Toptan oe perakende olarak lıa1içlen siaari~ kabul l!dilir. 

Septolin 
DIŞ 

macununa 
::ııı::ıııc::D 

luıll&11Ull% 

Toptan 
· aatıf yeri 

Peıt•m•I cı lerda 

Lütfi Krom 
Ecza depoıu 

oto öroğlu 

Hamza Rüstem 
En mqbur fıbrikalann fototraf makineleri, film, cam. kittt. 
kart ve bilumum fototrafçılıkta müstamel eczalar, fototraf a1it 

ve edevab, font ve sehpalar. 

Fc>tofralçılıfa mfJteallik her neoi malzeme 
z~IJvki okııyacak resim ve atrandiımanlar, acnedat ve evrak 

iatinublan ve kopyalan kemali dikkatle yapalır. 

AMATÖR /ŞLER1 
Developman. kopya ve her rievi ağrandismao ıürat ve nef .. 

setle yapılar. 
IZMIR: Emirlerzade çartııı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, ) 
Telefon: 2675 Tel af: Rüstem lzmir 

MERKEZ 
IZMlR 

ŞUBE 
ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbiae ihtiyacından evci gelir. Herkes lc:endi 
haline ıöre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir Alona 
rahat yqıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tamtabilirıiniz. Evinizin cıyua bay• 
oızıo etiketi olduj'unu unutmayınız. 

Memurlara 10 takaitte vereaiye muame. 
lesi yapılır. 

Sıhhat Balıkvağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağJdır 

lki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

biri 

..... , 

Mücellit 
Ali Rıza 

••• 

En temiz ve en zarif itleri 
ıüratle yapar. 

Bir kere milracaat 
ediniz. 

Yeni Kavallar 

çarf.ııı No. 34 

Diı Tabibi 

Cevat Dağlı 
lltinci Beyler sokak No. SJ 

Telefon: 30SS 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her tfJrl'ii idrar, lıan, 
halgam oe Mire ta it. 

lilleri yGpılır 
MOracaat yeri: 

lkineibeyler Mkak No. 25 

lelefoD316!..ı 
Birinci Sanıf Mutıb••ı 

Dr. Demir Ali 
Kaıru;ı •il• 

Cilt ve T anaaUI haetallk· 
ları ve elektrik tedavlel 

lzmir ·Birinci beyler sokait 
Elbamra Siaemua arkuuacll 

Telefon : 3479 • 

G •. H ._ • ._. 
oz e~m>• 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Hum. .. 
katı No. 23 

Kabul saatleri: Ötiedm evtl 
saat 10-12iSiledealOGlll 

lS,30 • 17 Tele. 304 

Kuvveti çok, fiati u, masrafı u, mukavemeti pek çok 
ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Yedek parçalar mevcuddur 

Oldsmobil otomobilleri de her ttırltı evsafı hab, sağlam. 
elverişli, gozel ve loks makinelerdir 

lzoıir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
- . .. . Birinci ko~don telefon 2704 . 


